
V posledních měsících na nás útočí ze všech stran v televizi fenomén dnešních pořadů – české televizní seriály. O těch, které 
u nás tak úspěšně prodává brazilská, venezuelská a další jihoamerické produkce – se raději záměrně zmiňovat nebudu. Zaměřím 
se na naši českou kotlinu a na její televizní skvosty. Abychom mohli hodnotit, jaký že ten či onen seriál je, je třeba zhlédnout. 
Inu a já zhlédla. Co s načatým večerm, případně podvečerem? Není „nic lepšího“, než zapnout bednu. To můžeme sledovat dění 
v jedné Ulici, odkud přeskočíme do Dobré čtvrti, abychom našli „svoje“ Místo v životě. Ano, televize nám „dává pravidelnou 
dávku nemocí“, co to píšu – emocí – tak zní upoutávka na Rodinná pouta, která nás tak emočně vyladí, že musíme buď do Nemoc-
nice na kraji města po X  letech, případně do Ordinace v růžové zahradě. A  jsme z toho celí nemocní. Nevadí. Vždyť existuje 
Pojišťovna štěstí, kde nás „odškodní“  … Na Náměstíčku nebo na Návsi můžeme pak diskutovat o problémech života na Ranči 
u zelené sedmy, případně můžeme zaskočit do Redakce, abychom si zajistili čerstvé vydání novin. A tam se dozvíme, že se neda-
ří chovu koní v Dobré vodě, rovněž pak třeba i poslední novinky z rodiny Nováků. Ještě že máme to Třetí patro, abychom nako-
nec – pomateni – vyskočili z okna  … Ne, to není návod,  jak ukončit seriálové ataky. To je jen malý příběh, který se odehrává 
v současné době na českých televizích. Schválně jsem v úvodu napsala, že nebudu zmiňovat zahraniční seriály. Ne všechny české 
jsou špatné, ale skoro všechny zahraniční typu Nezkrotná Lucia a Ošklivka Betty – nekvalitní jsou. A řada lidí svůj čas promrhává 
právě před světélkující obrazovkou, aby zapomněla. Na co chceme zapomenout u seriálů? Chceme snad se vymanit z každoden-
ních starostí a těšit se z toho, že i „ostatní v televizi“ řeší větší než my? (Rozvody, drogy, intriky, závist, nevděčnost ratolestí, 
nesnášenlivost rodičů a dětí, nemoc, problémy ve škole  …) Jsme na velkém omylu. My, kteří sledujeme seriály jen tak – tedy ze 
stereotypu, protože třeba venku není počasí na vycházku, kolo, a na knížku nemáme náladu, nejsme až tak ztraceni. Víme, že 
knížka, divadlo, živý koncert, případně sportovní vyžití nás přeci obohatí více než řešení problému, zda „Andrea zpřetrhá rodin-
ná pouta  …“ Je nám to celkem, řeka bych – úplně jedno. Ale mám kamarádku, která nedávno popisovala svoji zaměstnavatelku 
tak, že užila slova: „No,víš, ona je dost podobná Andree.“ Samozřejmě jsem se ptala, KTERÉ. A světě div se – skutečně té scéná-
řové postavě ze seriálu  … Je mi z toho smutno. Nenamlouvejme si, že sledujeme pouze cestopisy a životopisné dokumenty, jakož 
i navštěvujeme jen koncerty vážné hudby a naším idolem je Mozart nebo Bach. Případně Janáček  … Víme o sobě, že čteme i rodo-
kapsy a nejen Dostojevský je náš autor. To bychom asi nebyli úplně normální. Ale pokud vidím na stránkách našeho divadla, že 
na Straussovy melodie přijde z třicetitisícového města jen dvě stě lidí, je to na pováženou. Kde hledat zakopaného psa? V eko-
nomické situaci našich občanů? Částečně. Vstupenky jsou drahé, knihy také. Ale existují knihovny, že. Nebo snad naše generace 
bude vypiplaná na odvarech limonádových příběhů, po jejichž skončení si řekne – no, ti tedy měli problémy. Ještě že my toto 
neřešíme  … Ale řešíme. A mnohdy daleko složitější věci. Jen ta obrazovka jaksi je v každém obýváku, někdy i v ložnici, kuchyni 
atd  … A myslíte, že je dobré „programově“ nekoupit televizi, případně tu, co máme zlikvidovat? Není. Každý člověk má svůj vkus, 
svůj svět, hlavně SVOJI VOLBU. Takže pokud jste dočetli až sem, děkuji Vám. Nyní můžete zmáčknout OFF. A zrovna taková volba 
je při televizních pořadech. Stačí vypnout  … Ale-přiznejme si, je to tak jednoduché pro každého? klus Je už otřelým faktem, že 
zima začíná být stále delší a delší. Ta letošní už byla opravdu neúnosná. Mnoho lidí se tak těší na pravé jaro a konečně teplé léto.
Nezapomínejme, že je to právě zimní období, kdy máme nejčastěji „depky“ a pochmurnou náladu. Není se čemu divit, když na 
nás působí bílá barva sněhu, šedavá barva oblohy a další nevýrazné, deprimující barvy; a slunce málokdy. Právě slunce a jeho 
barva je pro nás něčím obrovsky silným, energickým a povzbuzujícím; a toho je v zimním čase opravdu velmi málo. A tak nedo-
statkem onoho slunečního svitu a pestrých barev počínají depresivní stavy. Je-li toto období krátké, nebo alespoň střídavé, dá 
se to vydržet. Jakmile jsou ale tahle depresivní období delší a delší, dlouhá jak letošní zima, tak to na nás má velmi negativní 
dopady. Jsme přecitlivělí, pohodlní, málo imunní, někteří zase agresivní, choleričtí apod. Do ničeho se nám nechce, nic nás neba-
ví a říkáme si: ,,Už ať je jaro.“ Jen co vysvitne první sluneční paprsek hned je nám líp. Tající sníh a slunce nám, pokud nejsme 
zrovna na horách, zvedne náladu. Přesně to se děje právě v těchto dnech, alespoň tady u nás v Ústeckém kraji. Ještě ani neroztál 
poslední zmrzlý sníh na zemi a já už se s vervou pustil do prvních jarních prací na zahradě. Řeknu vám, tak mě ta fyzická práce 
na jarním sluníčku dodala energie, že jenom zářím. A deprese? Pokud byla – je pryč. Počasí má na tyhle stavy dost velký vliv. 
Podle mne nejvíc lidí miluje jaro, než zimu, protože jaro nám připadá jako znovuzrození. Pro mě osobně je začátek nového roku 
až teprve jaro, víme proč  … Přiznám se, zimu nemusím, nemam jí rád. Snad kdyby byla ze všech ročních období nejkratší, tak mi 
nevadí. Ale ona musí být jako na naschvál nejdelší. A díky nám lidem, technice, vědě a oteplování planety bude ještě delší. Aby-
ch tu o té zimě nemluvil jen jako o depresivní, neveselé a ošklivé, musím přidat i pohled zcela opačný. Díky sněhu si totiž můžeme 
užívat populárních sportů jako jsou snowboarding či lyžování. Nedávno jsem přijel z hor, a to naprosto spokojenej, opálenej 
a odpočatej. I když nejsem skvělý lyžař, lyžování je super, baví mě a je to právě asi ten největší klad na tomto mrazivém období. 
A dost! Teď už ale máme jaro, to na které jsme se všichni moc těšili. Časy krátkých a šerých dnů pominuly a my si s příchodem 
jara zregenerujeme svá psychická rozpoložení. Nechte na sebe působit energii slunce. Dívejte se na klíčící květy a pučící, zelena-
jící se stromy. Nechte se unášet tím čerstvým jarním vánkem s vůní právě kvetoucích rostlin a dřevin. Regenerujte svoje myšlen-
ky, jděte si zaběhat, projet se na kole, projít se. Uvidíte, jak vám bude dobře. Budete se cítit o rok starší, ale jak znovuzrození. 
Rozlučte se s zimou a přivítejte jaro! Krásné jarní dny Vám přeje MMi Čaj, výjimečný to nápoj zcela jest, s historií veledlouhou. 
Božských účinků čaj naplněn jest zcela a tudíž po tisíciletí požíván je a po zásluze větší popularity dostává se mu. Dle pramenů 
historických, čaj je pit více než 4700 let, což zajímavé je zcela. Čaj nejužívanějším nápojem je, a tak s nadsázkou slyšeti můžeme, 
že je ho pito více než vody. Legendy dvě o objevení čaje jsou. Prvá z nic vypráví, že před více jak 2700 lety čínský císař Chen-Nung 
vodu vařil a do ní lístky čajovníku napadaly. Po ochutnání byl císař okouzlen, jelikož ochutnal něco zcela výjimečného: osvěžují-
cí a povzbudivý nápoj. Druhá je méně pravděpodobná, jelikož vypráví o Bodhidharmovi, jenž při meditaci usnul únavou a rozčí-
lil se tak, že si odřezal svá oční víčka a zahodil. Později si povšiml, že na místě, kam oční víčka dopadla, vyrůstá keřík, jehož lístky 
po vyluhování osvěžující a povzbuzující jsou. Ovšem můžeme se jen dohadovat, jak to opravdu bylo, ale nic nemění na té skuteč-
nosti, že čaj okouzlil už mnoho lidí. Výroba čaje se rozděluje do několik etap. Sklizeň, zavadnutí, rolování, fermentace, sušení 
a třídění. Fermentace je biochemická reakce, při níž dochází k oxidaci polyfenolů. Je to podobná reakce jako hnědnutí jablka po 
rozříznutí. Podle stupně fermentace se čaje rozdělují na druhy černé (plně fermentované), oolongy (částečně fermentované), bílé 
(lehce fermentované), žluté (speciálně fermentované), zelené (nefermentované) a tmavé (vícenásobně fermentované). Dle mě 
nejideálnější dělení dle původu čaje: Čína Čínské zkušenosti ve výrobě čajů jsou celosvětově nepřekonatelné. Na každém čaji jde 
vidět jejich oddanost pro pečlivost, aby vyprodukovali čaj té nejvyšší kvality. Vzhled srolovaných listů či kuliček bývá zpravidla 
více než dokonalý. Dle neoficiálních informací existuje až 8000 sort čínského čaje. V Číně je mnoho provincií, specializujících se 
na různé druhy čajů. Nejznámější z nich je Yunnan. Odkud též pochází nejznámější čínský, vícenásobně fermentovaný černý čaj 
(tmavý), plný zemité chuti a výrazného aroma, PuErh. Velmi známé jsou zelené čaje, jako ZuCha (Gunpowder), Chun Mee a bílé 
Pai Mu Tan a Show Mee. Ale to je jen malá hrstka čajů v široké nabídce „číňanů“, avšak dle mne jsou právě tyto nejznámější. 
Indie Indie produkuje nejkvalitnější černé čaje na světě. Nejvýznamnější provincie jsou Darjeeling, Nilgiri a Assám. Darjeeling, 
nejkvalitnější černý čaj vůbec, jenž je pěstován na malém území severní Indie, produkuje jen pár tisíc tun čaje ročně a to pouze 
v období příznivého počasí. A po právu se provincie Darjeeling nazývá „Království čaje“. Assám je přesný opak, kdy produkuje 
obrovské množství ročně, avšak jeho kvalita není tak vysoká jako u Darjeelingu, ale najdou se i druhy, které jsou opravdu dobré. 
Nilgiri byla do nedávné doby jen provincie produkující standardní čaj spíše do sáčků, ale dnes tato provincie začala experimen-
tovat s novými druhy a možná se dočkáme nějakého precisního druhu z této oblasti. Ale mně osobně nesáčkované Nilgiri přijde 
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Recenze filmů 
Jaké byly filmy na KVIFF? 
Shlédli jsme 23 filmů, jak se 

nám líbily?
 
více uvnitř...
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Náš 
záměr 
nebyl celé 
dny pro-
následovat 
„celebrity“ 
a narušovat 
jejich soukromí 
nachytáváním jich 
v nečekaných oka-
mžicích. Avšak na-
skytlo se nám i pár 
možností osobně se s 
některými osobnostmi 
setkat. 

Hlavní náplní bylo samo-
zřejmě bedlivé sledování fil-
mů, což jsme obsáhle pokryli.  
Za čtyři dny naše redakce shlédla 23 fil-
mů. K jednotlivým filmům jsme absolvo-
vali tiskové konference, což byla obrov-
ská výhoda a hlavně pomoc při psaní 
recenzí. Je dobré nechat si přímo od 
tvůrců filmů vysvětlit některé konkrétní 
scény, nechat si vyprávět jak snímek vzni-
kal a jaká je jeho hlavní myšlenka. Herci 
vyprávěli své oblíbené zážitky z natáčení 
a režiséři se rozplývali spokojeností nad 
výbornou spoluprácí mezi celým filmo- 
vým štábem. Povedlo se nám zrealizovat 
i několik exkluzivních interview a udělat 
pár zajímavých reportáží. 

No a abychom byli styloví, tak počet 
stran naší přílohy je roven počtu uspořá-
daných filmových festivalů v Karlových 
Varech, tedy 42. 

Za naší redakci děkuji celému týmu 
KVIFF, že nám umožnili zúčastnit se fes-
tivalu a části týmu pak, včetně mě, udělili 
novinářské akreditace. Díky nim jsme se 
snažili nasbírat co nejvíce materiálu pro 
naší festivalovou přílohu. 

Ráda bych zde také poděkovala  
i zúčastněné redakci. Chtěla bych ocenit 

jejich samostatnost a nasazení se kte-
rým do Varů přijeli. Byla to výtečná 
spolupráce!

Mě osobně se v Karlových Varech 
líbilo moc. Neustále se opakuji, ale 
je to tak. A to i přes to, že třeba jako 
já, ochutnáte z tradičních oplatek, 
nabízejících se na každém rohu, 
pouze jednu jedinou. Nebo se ani 
jednou nenapijete z lázeňských 
pramenů, kolem kterých každou 
chvíli chodíte. I bez toho si to 
člověk může ve Varech pořádně 

užít a zvlášt tedy, když probíhá 
KVIFF. Procházet se po červe-
ném koberci, vybírat si filmy 
na které máte chuť, trávit čas 
v příjemné společnosti svých 

redaktorů a nabírat nové zkušenosti... 
Není to paráda?

Zbývá mi už tedy jen zakončit svůj 
festivalový úvodník. Takže, mějte se, 
užívejte léta a těšte se na 43. ročník! 
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Jedním slovem, či jednou větou bych pocity 
z celého pobytu na MFF jen těžko vyjádřila. 
Jsem každopádně velmi nadšená! Nejenom 
že jsme byli na festivalu ve Varech poprvé, 
ale byla to naše první hromadná reportérská 
akce vůbec, kterou jsme si prožili jako uce-
lená část redakce spolu. 

očima šéfredaktorky Terez

Ze zákulisí naší redakce na KVIFF

 Fotka s bráchou Hansem, který na festivalu 
    dělal kameramana

foto: jro
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Jako již každoročně přelom června a 
července, samotný počátek léta patří kar-
lovarskému mezinárodnímu filmovému 
festivalu (dále jen KVIFF). Město samo o 
sobě láká davy turistů, aby zachytili ně-
co z jeho lázeňské atmosféry, ochutnali 
tradiční karlovarské oplatky nebo navští-
vili jeden z početných hudebních klubů 
či barů. V tuto dobu se k nim přidávají 
tisíce dalších lidí - návštevníků KVIFF. Ať 
už to jsou milovníci filmové tvorby, kteří 
touží vidět řadu nezávislých filmů, které 
nemají možnost spatřit jinde, nebo to 
jsou lační sběrači podpisů celebrit či jen 
místní zvědavci, kteří chtějí využít pří-
ležitost a na vlastní oči shlédnout hvězdy 
z filmových pláten.

Letošní ročník nalákal diváky na hvězdu 
z filmů Deník Bridget Jones nebo Návrat 
do Cold Mountain - Renée Zellweger. Ta 
zde představila svůj nový film Miss Potter. 
Ztvárnila v něm hlavní ženskou roli po 
boku Ewana McGregora. Film pojednává 
o životě spisovatelky, které se po napsání 
knížky změní život. Ve svých 36 letech 
ukončí život v celibátu pod tlakem auto-
ritativních rodičů, vdá se, ale čeká ji další 
překážka v podobě nevole rodičů.

Začátek festivalu nebyl pro Renée moc 
příjemný - její kufry zůstaly kdesi na letišti 
v Londýně. Dlouho si pořadatelé nebyli 
jisti, jestli vůbec na festival dorazí. Sice se 
zpozděním, ale přeci Renée přijela a po 
zahajovacím ceremoniálu, kdy se kromě 
ní a prezidenta KVIFF Jiřího Bartošky po 
slavném červeném koberci prošli i další 

představitelé filmového průmyslu z celé-
ho světa. Následnou poctu režiséru Břeti-
slavu Pojarovi viděli jen ti vyvolení, kteří 
byli pozváni. Zatímco VIP hosté sledovali 
jak Renée předává Křištálový Glóbus za 
mimořádný umělecký přínos světovému 
filmu, většina návštěvníků festivalu se 
občerstvovala v blízkém okolí hotelu 
Thermal, popřípadě navštívili nějaký z 
klubů, který má v rámci festivalu zvláštní 
program.

Po desáté hodině večerní se ale zpřísňují 
bezpečnostní opatření, prostor musí být 
uvolněn pro příjezd luxusních vozů Audi, 
které odváží hosty do svých hotelů. Výdrž 
trpělivě čekajících návštěvníků byla po 
zásluze odměněna monstrózním ohňo-
strojem se znělkou ze slavné série filmů 
Jamese Bonda v pozadí, v jehož závěru 
z prosklených dveří hotelu Thermal vyšel 
prezident republiky Václav Klaus se svou 
chotí Lívií. Následovaly desítky známých 
či méně známých osobností, mimo jiné 
Klára Issová, prezident festivalu Jiří Bar-
toška v doprovodu Miroslava Donutila. 
Reneé Zellweger se diváci nedočkali.

P r v n I í  o k a m Z i k y  f i l m o v E h o  f e s t i v a l u

Dne 29.6. 2007 byl v Karlových Varech zahájen v 
pořadí již 42. mezinárodní filmový festival. Hlavní 
hvězdou filmového festivalu byla Renée Zellweger. 
Bohužel se jí ale při mezipřistání v Londýně stala 
velká nepříjemnost - ztratila se jí všechna zavazadla. 
Přesto ale do Karlových Varů dorazila a předala cenu 
režiséru Břetislavu Bojarovi.

42. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary zahájila Renné Zellweger

 Zahájení festivalu. Nahoře Reneé Zellweger, 
dolu prezidentský pár - Klausovi.

 Zahájovací ohňostroj.

 Reneé Zellweger při předání ceny Břetislavu Pojarovi. 

mmo

hku

I IV

foto: jro

Foto: Film Servis Festival Karlovy Vary

Foto: Film Servis Festival Karlovy Vary

foto: mmo

Foto: Film Servis Festival Karlovy Vary
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Karger Země: Německo
Režie: Elke Hauck

Sekce: Soutěžní sekce

Karger je třicátník pracující ve fabri-
ce, má dcerku, početnou rodinu a žije 
si docela stereotypním stylem života. 
Jeho kamarádi jsou ze stejné sociální 
skupiny a mají relativně stejné pro-
blémy. Karger prochází rozvodovým 
řízením, ale na otázku, proč se vlast-
ně rozvádějí, on ani jeho manželka 
nemají konkrétní odpověď. Stručně, 
odcizili se. On žije sám ve svém bytě, 
ona s jejich dcerkou má svůj domov. 
Přesto se stýkají, potkávají se na rodin-
ných akcích nebo si bere svou dceru 
domů. 

V Kargerovi se mísí pocity žárlivosti, 
když jeho bývalá žena bere telefon s 
neznámým volajícím a vrací mu snubní 
prstýnek, na druhou stranu se ani on 
nebrání vztahu s další ženou. Těžko 
říct, jak svou situaci prožívá, je na nás 
domyslet si, co se v něm odehrává. 
Karger se dostává do situace, která 
každodenně potkává stovky lidí. Po 
rozvodu přijde další rána - je vyhozen 
z práce kvůli snižování stavů. Karger 
hledá útěchu v alkoholu a ve vztahu 
s novou přítelkyní. Další rána přichá-
zí vzápětí - Kargerův otec má srdeční 
záchvat. Ani v tuhle chvíli se přesně 
nedozvíme, co se v něm odehrává, je 
rozpolcený, možná rezignoval, možná 
je utrápený. Ve filmu není nic nahlas 
řečeno. Je to fráze, ale musíte číst 
mezi řádky. Musíte si domýšlet, co se 
v hrdinovi odehrává, co si počít se svým 
osudem, který je nemilosrdný.

U běžného diváka nebude tento 
film moc vyhledáván proto, že děj 
je poměrně monotóní, hrdina si své 
myšlenky nechává pro sebe a vlastně 
celý film se nedočkáme překvapujícího 
zvratu. Ani závěr filmu nepřináší roz-
uzlení. Nevíme, jak se Karger se situací 
popral, stejně tak, jak si zvolna děj 
plyne, tak i končí. Vyhledají ho diváci, 
kteří hledají ve filmech realitu, kteří 
netouží po senzaci, ale zajímá je žití 
běžného člověka. A to, že z filmu nevy-
čteme žádnou všeobecně závaznou 
pravdu, je pochopitelné. Ani v životě 
není jedno základní pravidlo, jak se 
chovat v situaci, kdy nám osud háže 
klacky pod nohy.                           hku

Film německé režisérky Elke Hauck, jehož námět vznikl z obyčejné-
ho školního srazu v malé saské vesničce, měl jak dobré tak i špatné 
ohlasy. Zachycuje realistické prvky ze životů nás všech. Pokud vyhle-
dáváte filmy s mnoha efekty, hlasitou dramatickou hudbou a složitými 
zápletkami, tady je nenajdete. Na hlavního hrdinu v poměrně krátkém 
časovém úseku čeká mnoho změn. Vypořádává se s tím způsobem sobě 
vlastním, je na každém z nás posoudit, jestli je to správné. Celovečerní 
dokumentární hraný film režisérka Elke Hauck sama odrežírovala a 
napsala k němu i scénář.

„Byla jsem na srazu ze základní školy. S bývalými spolužáky, z nichž většina se z 
rodného města vůbec neodstěhovala, jsme si vyprávěli o tom co dělají. Vyptávala jsem 
se jich jak žijí, co se u nich změnilo. Asi 34 % lidí se odstěhovalo, včetně mě - já jsem 
odešla v 18ti, zbytek zůstal. A nezměnilo se u nich, kromě toho, že zestárli, skoro 
nic,“ odpověděla na otázku jak námět filmu vznikal, režisérka Elke Hauck. Reakce 
na film se celkem lišily. Některým chyběla zábava a staví se spíše kriticky. Ale jsou i 
ti, kteří po shlédnutí začali přemýšlet, co se změnilo. „Tenhle film rozhodně nepatří 
mezi mainstreamové filmy. Je o něj zájem a jsem moc ráda, že je možné znázorňovat 
i jiné pohledy na svět a ukazovat je v kině.“ pokračovala Hauck.

I přesto, že herci ve filmu nejsou profesionálními herci, odvedli obdivuhodný herec-
ký výkon. „Byla jsem tím velmi nadšena. Casting i zkoušení bylo velmi dlouhé. Všichni 
jsme byli velmi vzrušeni, jak celé natáčení probíhá. Moje role byla vlastně podobná 
jako ve skutečnosti. S prací ne tak docela, ale také mám dvě děti.“ řekla představi-
telka ženské role Anja Ditrich. Představitel mužské role Jens Klemig byl se svou rolí 
také spokojený: „Mně ta postava byla velice blízká. Můj život se ubíral podobnou 
cestou, proto mi přišlo velmi snadné tu roli zahrát.“ Jestli hlavní představitelé budou 

v natáčení dalších filmů pokračovat, toho se 
nejspíš nedočkáme. „Nabídky zatím nemám. 
Jsem o něco známější, ale nejsem z toho nijak 
v rozpacích.“ řekl Klemig. A jak se jim točili 
milostné scény? „To byly ty nejhorší scény,“ 
svěřili se oba herci. „Do poslední chvíle jsme 
nevěděli, že takové scény budeme vůbec 
točit. Samozřejmě to bylo hodně nepříjem-
né, když vás při tom pozoruje dalších dvacet 

lidí. Ale zvládli jsme to.“

Režisérka byla se spoluprací svých „skoro“ herců také velmi spokojená. „Dlouho 
jsme dělali castingy a výběr se nám opravdu povedl. Připadalo mi, jako kdybych 
spolupracovala s profesionály. Byli jsme malý tým, po celou dobu natáčení vládla 
dobrá atmosféra mezi všemi spolupracovníky i herci.“ řekla Hauck. 

Děj filmu

 Kameraman Patrick Orth, herečka Anja Ditrich, režisérka Elke Hauck a herec Jens Klemig

Herci filmu Karger v rozhovoru s šéfredaktorkou

tpa

foto: jro

foto: jro



mezi� námi�

42. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 29. 6. - 7. 7. 2007

Miss Potter

Největší hvězda letošního ročníku 
KVIFF osobně uvedla biografický 
film o spisovatelce dětských knížek 
Beatrix Potter (1886-1943). 

Beatrix se narodila v Anglii, od malička 
se věnovala kresbě zvířátek v lidském oble-
čení. Později k nim začala psát pohádky, 
jedna z nejslavnějších je Pohádka o Petru 
králíkovi. Její rodina patřila mezi ty, co zís-
kaly majetek v době průmyslové revoluce. 
Otec byl advokátem a trávil volný čas po 
klubech s přáteli, zatímco matka se věno-
vala čajovým dýchánkům. Kromě ní měli 
ještě mladšího syna, Bertrama. Beatrix 
byla vychovávána podle způsobů, které 
příslušely tehdejší viktoriánské době. Měla 
svou chůvu. Přírodu měla možnost zkou-
mat v letním sídle, byla rodiči podporová-
na ve studiu přírodovědy a platili jí hodiny 
kreslení. Pomocí bratra se jí podařilo pro-
dávat své ilustrace do pohádkových knih 
nebo na přání. Námětem její první knihy 
se stal příběh o králíčkovi Petrovi, který 
onemocněl a potřeboval rozveselit. První 
knihu vydala Beatrix soukromě, později ji 
podporovalo nakladatelství Frederic War-
ne & Co. I přesto, že od dětství tvrdila, že 
se nikdy nechce vdávat a stačí jí přátelství 
s jejími kreslenými zvířátky, zamilovala 
se do nejmladšího ze synů Warneových. 
Rodiče její lásce nepřáli, protože šlo o 
pouhého „obchodníka“, ale oni se pota-
jí zasnoubili. K sňatku bohužel nedošlo, 
protože Norman Warne náhle onemocněl 
leukémií a záhy zemřel. Beatrix byla zdr-
cena, odstěhovala se od rodičů na venkov, 
pokračovala v psaní svých knih a vydá-
vání dalších titulů a později se dokonce 
provdala za advokáta, přítele z dětství. 
Beatrix Potter je jednou z nejslavnějších 
anglických spisovatelek pro děti.

Země: Velká Británie, USA
Režie: Chris Noonan

Sekce: Horizonty

Renée Zellweger sice odmítla 
tiskovou konferenci, ale před 
začátkem filmu zapózovala 
fotografům. V 15:00 se uzavře-
ly prosklené dveře do Velkého 
sálu, kde se vše mělo odehrávat. 
Hlouček fotografů se postup-
ně zvětšoval a akademická 
čtvrthodinka se prodlužovala. 
Nakonec se nám ukázala v celé 
své kráse, v doprovodu Marka 
Ebena, v tmavě modrých kok-
tejlových šatech. Její výkon byl 
vskutku profesionální, výsledek 
vidíte sami na doprovodných 
fotografiích. Poté se Renée 
přesunula do Velkého sálu, v 
patách měla lačné fotografy, 
kteří bleskově zabrali místa 
pod pódiem a mohlo začít uve-
dení filmu Miss Potter. Partne-
rem jí byl neodolatelný Marek 
Eben, který nás okouzlil svým 
nezaměnitelným inteligentním 
humorem.

Renée pozdravila české pub-
likum a řekla pár vět ke svému 
filmu. Poukázala především na 
to, že Beatrix byla skutečnou 
ženou a nepatří mezi výmysl 
filmových scénáristů. Prohlásila 
o ní, že obdivuje její extravanci 
a excentričnost, která byla ve 
viktoriánské době tolik trou-
falá. Po hlasitém potlesku a 
převzetí květiny opustila Velký 
sál a vzápětí odjížděla z hotelu 
Thermal směr Praha.

Film měl velký úspěch přede-
vším u mladších diváků. Dá se 
říct, že to je pohádka o jejím 
pohádkovém životě kreslených 
hrdinů.

hku, tpa

hku, tpaHerečka Reneé Zellweger při pózování pro fotografy.

Reneé Zellweger při uvádění filmu Miss Potter, vpravo s Markem Ebenem.

foto: jro

foto: jro foto: jro
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Země: Norsko
Režie: Bård Breien 
Sekce: Soutěžní sekce

Téma  v něm zachycené vybízí ke komickým a absurdním situacím 
a ačkoli jsem slyšela negativní ohlasy, že film byl sice vtipný, ale byla 
to jen série komických situací bez pointy. S tím moc nesouhlasím, 
mně se naopak líbilo, že první část filmu byla uvolněná a odlehče-
ná, publikum v sále se otřásalo v salvách smíchu, ale ke konci film 
zvážněl a myšlenek, co chtěl autor lidem předat, by se našlo dost. Co 
člověk, to názor, uvidíte, jak se bude film líbit vám. Ale o co vlastně 
ve filmu jde: Ambiciozní psycholožka přijíždí se svojí skupinou inva-
lidních a frustrovaných lidí do domu handicapovaného a životem 
znechuceného muže Geirra. Její úkol je pomoci jemu i ostatím k 
docílení pozitivního myšlení. Využívá k tomu různé metody, ať je to 
soustavné opakování motivujících vět nebo nadávací pytlík, který ve 
Varech získává na popularitě. Zatímco ostatní členové skupiny jsou 
ve své terapii více či méně úspěšní (nebo si to alespoň myslí), Geirr 
o pomoc nestojí a sebevědomou psycholožku vyvede natolik z míry, 
že odjede a všechny členy skupiny nechá v domě. Dochází k obratu; 
ač o to nijak neusiluje, má nyní hlavní slovo Geirr a začíná jeho lekce 
negativního myšlení. Myslím, že je to jeden z mála filmů, který ukazuje 
i bezmoc handicapovaných a nejen statečné příběhy o jejich odvaze, 
síle a překonání především psychických bariér, než těch fyzických. 
Sám režisér v jednom rozhovoru uvedl, že ho překvapili reakce lidí - ti 
zdraví hudrovali, že jde o zlehčování vážného tématu, oproti tomu 
těm handicapovaným se film líbil. Uvidíme, jak Kurz negativního 
myšlení nakonec uspěje v soutěži, každopádně si ho nenechte ujít, 
dostanete pořádnou lekci.

Dva roky připravovaný film norského 
režiséra Barda Breiena - Kurz negativ-
ního myšlení měl v Norsku svou premi-
éru v prosinci loňského roku. Letos se 
objevil mezi soutěžními filmy na KVIFF. 
Norský humor je velice blízky tomu čes-
kému, jak bylo řečeno na tiskové kon-
ferenci. A něco na tom bude, protože 
v žebříčku divácké ankety o nejlepší 
film na festivalu, se černá komedie 
Kurz negativního myšlení drží na první 
příčce. Po natočení několika krátkých 
filmů se režisér Bard Breien rozhodl 
natočit svůj první celovečerní hraný 
film. Výsledek stojí za to. 

Podle producentky filmu Synnove 
Horsdal se film natáčel dvacet dní. 
„Film byl nákladově velice praktický. 
Hlavní myšlenkou bylo najít způsob 
co nejnižšího rozpočtu a dát prostor 
talentům. Počítali jsme, že budeme 
převážně na jednom místě.“ řekla 
Horsdal na tiskové konferenci. „Skoro 
žádné scény jsme nevystřihli. Pouze ty 
hodně špatné a těch nebylo moc. Klid-
ně jsme mohli více přitvrdit.“ navázal 
režisér filmu Bard Breien. Vzhledem 
k tomu, že herci museli být skoro po 
celou dobu natáčení na vozíku a hrát 
postižené lidi, museli si své role peč-
livě nacvičit. „Dlouho jsme se na to 
připravovali. Povídali jsme si v jedné 
nemocnici v Oslo s doktory a někte-
rými pacienty. Byla to pro mě veliká 
výzva. Hodně jsem trénovala, bylo to 
velmi težké, v celém filmu se nemůžete 

hnout.“ vyprávěla svoje pocity herečka 
Marian Saastad Ottesen, která ve filmu 
ztvárnila hlavní ženskou roli. Naopak 
herec Fridtjov Saheim měl z natáčení 
trochu jiné pocity. „Bylo to spíše snad-
né. Máte omezený pohyb a prostor, což 
je pro herce vždycky dobré.“

Na otázku, zda režisér Bard Breien 
měl při psaní scénáře, nad kterým strá-
vil dva roky, ujasněné obsazení rolí, 
odpověděl: „Zpočátku jsem měl na 
mysli dva herce a ty jsou tady dnes 
na tiskové konferenci se mnou. Zby-
tek jsme tak různě zkoušeli a nakonec 
jsme myslím našli ty správné.“ Na film 
Kurz negativního myšlení se možná v 
budoucnu můžeme těšit i v divadelní 
verzi. „Samozřejmě jsem o tom pře-

mýšlel, ale zatím jsem pro to nic neu-
dělal. Uvidíme,“ prozradil Breien.

V Norsku se během roku natočí 
kolem devatenácti celovečerních fil-
mů. Politickým cílem je natočit alespoň 
dvacet. „Počet natočených filmů roz-
hodně roste. Státní podporu dostane 
víceméně každý. Především od ministra 
kultury, který je zaměřen hlavně na 
filmy,“ řekla Horsdal.

„V Norsku byla reakce celkem dob-
rá. Doufali jsme ve větší návštěvnost. 
Není to sice žádný komerční film, ale 
přesto jsme čekali, že se film více roz-
křikne mezi lidmi. Byl to experiment a 
my jsme museli být hodně realističtí. 
Rozhodně nerozvinul svůj potenciál,“ 
řekla na závěr producentka Synnove 
Horsdal. 

Kurz negativního myšlení

 Herečka Marian Saastad Ottesen, režisér Bård Breien a herec Fridtjov Saheim

hku
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Poslední filmové představení
První dojem. První pocit. První 

myšlenka, která nás napadla při 
vkročení do Malého sálu, ovliv-
nila náš celkový názor a určila, 
jak asi budeme kritičtí. 

Zvyklí na poslední řady z mul-
tikina, jsme zamířili rovnou po 
schodech nahoru. Až při pohledu 
na zmačkaný lístek nám konečně 
dával smysl zvednutý palec uva-
děče. Patřila nám první řada.

V malém Texaském městečku ulicemi 
létá v poryvech větru suchý písek. Je 
všude kolem. Vrací dobu a připomí-
ná časy westernových měst. Celý děj 
se točí kolem dvojice přátel kolem 
Sonnyho a Duana. Žijí „normálním“ 
středoškolským životem. Navštěvují 
hernu pardála Sama, chodí do kina se 
svými dívkami a užívají si bezstarost-
ných mladistvých radovánek. Sonny se 
se svou dívkou při jejich ročním výročí 
rozejde. Vzápětí se začne poohlížet 
po někom novém. Líbí se mu Duano-
va holka Jacey. Nakonec však prožije 
vášnivý románek s manželkou svého 
rugbyového trenéra. Ona se do Sonny-
ho zamiluje a začíná znovu žít. Duanův 
vztah s Jacey se mezitím o Vánocích 
rozpadl, mimochodem díky usilovné 
snaze její matky. Jacey se dostává do 

víru nahých bazénových hrátek chlap-
ců a dívek jejího věku.

Přátelé odjíždějí na krátký výlet do 
Mexika, s návratem je však čeká tvrdá 
rána. Starý pardál Sam umírá na srdeční 
infarkt při jeho oblíbeném kulečníku. 
Sonny dědí Samovu hernu a Duan se 
zlomeným srdcem odjíždí pracovat do 
Odessy do ropného průmyslu. Jacey se 
od své matky dozví o Sonnyho poměru 
s koučovo manželkou a rozhodne se 
jejich dosud pohádkový vztah rozbořit. 
Nevynaloží ani velké úsilí a zmámí mla-
dého studenta do svých spárů. Duan se 
vrací z Odessy ve svém zbrusu novém 
autě, když se dozví, že jeho nejlepší 
přítel se nečekaně sblížil s Jacey, Dua-
novo životní láskou. Následuje akční 
scéna, ve které při setkání mladíků 
dojde ke slovní přestřelce a poté i k 
pouliční rvačce. Duan neovládne svůj 
vztek a roztřiští láhev, kterou drží, o 
Sonnyho čelo. Sonny tráví nějaký čas v 
nemocnici a Duan se nechá naverbovat 
do americké armády. 

Sonny doslova skáče jak si Jacey pís-
ká. Odjede s ní mimo město a chtějí 
se vzít. Na cestě je však odchytí poli-
cejní hlídkový vůz, který oba uprchlíky 
nasměruje zpět k Jaceyiným rodičům. 

            Co my na to:

Jan Píša
 
The Last picture show je emotivní 
drama s komickými prvky o mladých 
lidech. Když pominu čas, ve kterém 
se děj odehrává, je ve filmu zachyce-
na sarkastická kritika dnešní mladé 
společnosti. Milostné pletky v příběhu 
ukazují, že rčení „neopouštěj toho, 
koho miluješ, pro toho, kdo se ti líbí, 
protože ten, kdo se ti líbí, tě opustí 
pro toho, koho miluje,“ má něco do 
sebe. Celkově na mě film zapůsobil 
velice dobře, herecké výkony a grafic-
ké zpracování byly povedené. Nepře-
tržitá hudební kulisa filmu zapůjčuje 
snímku výjimečnost a diváky zatahuje 
hlouběji do děje. 

Martin Moučka 

Film mě překvapil hlavně tím, že byl na 
plátno přenesen v černobílé podobě, 
s čímž se v dnešní době už moc čas-
to nesetkáme. Film je prošpikovaný 
americkým humorem, takže si přijdou 
na své i diváci, kteří se rádi zasmějí. V 
některých pasážích má člověk možnost 
se zamyslet nad problémy mladých lidí 
a třeba se i vžít do jejich role. Každo-
pádně mě film docela zaujal. Kdybych 
měl hodnotit, dostal by šest bodů z 
deseti. 

Gabriela Štěpányová
 
Příběh mladých texaských středoško-
láků byl podle mého názoru velice 
poutavý. Přestože se děj odehrává v 
padesátých letech dvacátého století, 
chování tehdejší mládeže je téměř 
srovnatelné s chováním té současné. 
Černobílá barva dala filmu šmrnc a 
umocnila tak atmosféru starého Texa-
su. Určitě nesmím zapomenout zmínit 
se o hudbě v pozadí, která doprováze-
la celý film, ladila s dějem a podtrhla 
jeho význam. Myslím, že humor, který 
se po celou dobu střídal se smutkem, 
zanechal v každém divákovi plno smí-
šených pocitů.

Země: USA
Režie: Peter Bogdanovich 

Sekce: Nový Hollywood

gst
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Jan Šibík bezesporu patří ke 
špičce mezi českými fotogra-
fy, proto nemohl chybět ani na 
letošním ročníku karlovarského 
festivalu. Kromě toho, že doku-
mentoval samotné centrum dění, 
v místním divadle bylo možno 
spatřit i výstavu jeho fotek 
nazvanou Ženy z Kibery (sem 
se přesunula z Galerie Louvre 
v Praze).

S fotkami Jana Šibíka jsem se setkala 
již mnohokrát. Ať už to jsou záběry 
z míst postižených válkou, přírodní 
katastrofou nebo obrazy zobrazující 
utrpení nemocných, Šibíkovy fotky ve 
vás vyvolávají emoce a donutí vás k 
zamyšlení. Napadá vás, jak jsme mali-
cherní a nevděční, že nám nestačí to, 
co máme, ale stále se honíme za něčím 
novým, lepším, nejlepším. Na jednu 
stranu si říkáte, jak to někdo může 
fotit, na druhou stranu se od toho 
nemůžete odtrhnout. Šibíkovy fotky 
byste si na zeď nepověsili a nekochali 

se pohledem na ně. Příjemné pocity ve 
vás nevzbudí. Proč tedy tak depresivní 
témata? Proč fotit věci, které nechce-
me vidět? Hlavní důvod je nejspíš prá-
vě ten, že bychom před nimi neměli 
zavírat oči a dělat, že se nás to netýká. 
Další, neméně podstatný motiv, proč 
fotky vznikají, je humanitární. S pomo-

cí Šibíkových fotek se vybralo ohromné 
množství prostředků pro nemocné či 
postižené přírodní katastrofou. Jako-
by si lidé uvědomili teprve tváří v tvář 
neštěstí na fotkách, že MUSÍ pomoci. 
Debaty o tom, zda je morální fotit těž-
ce nemocné či bezmocné, jsou v tuto 
chvíli vedlejší. Toto je bohužel asi jedi-
ný důvod, jak na zmíněné situace upo-
zornit a snažit se o jejich zlepšení. 

Podtitulek výstavy Ženy z Kibery zní: 
Dospívají ve třinácti, ve čtrnácti umí-
rají na AIDS. Jde o ženy, pro které je 
jediným způsobem obživy prostituce a 
ve většině případů je to příčina jejich 
nakažení virem HIV. Manžel je opustí 
a oni zůstávají samy na výchovu svých 
dětí, také nemocných AIDS. Podmínky, 
ve kterých žijí, jsou úděsné a mají mizi-
vou šanci svoji situaci nějak změnit. 

Pokud vás oslovují příběhy afrických 
žen a rádi byste pomohli, můžete 
přispět libovolnou částkou na kon-
to 35-9248910287/0100. Výstava se 
koná pod záštitou nadace For Africa.  
www.forafrica.cz 

Ženy z Kibery

hku
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Rozhovor s Janem Šibíkem.

Jak se Vám líbí letošní festival? 
Už jste shlédl nějaké filmy?
Mně se tady líbí vždycky. Jsem tu 
jednak kvůli focení, ale chci vidět i 
nějaké filmy. Byl jsem na zahajova-
cím filmu a po jeho zakončení jsem 
se styděl, že u sebe mám fotoaparát. 
Ten film byl o paparazzi, tak mě to 
úplně diskvalifikovalo. Taková hez-
ká slátanina to byla, ale film se mi 
líbil.

Před chvílí skončil film Miss Pot-
ter, který osobně uvedla hlavní 
představitelka Renée Zellweger. 
Jak na Vás film působil?
Moc se mi líbil. Bylo to jemný, poe-
tický. Docela mě to i dojalo.

Znal  jste Beatrix Potter  i před 
tím, než jste viděl tento film?
Slyšel jsem to jméno. Nevěděl jsem 
přesně o koho jde, ale už jsem to 
jméno zaslechl víckrát.

Co  se  týče  Vašich  fotografií, 
kde můžeme vidět Vaši aktuální 
výstavu?
Mám teď výstavu přímo tady ve 
Varech v divadle. Je to o ženách z 
Keňy, kde jsem před třemi měsíci byl, 

které jsou nakažené AIDS a mají 10 
dětí. Jsou to prostitutky, které žijí v 
chudobě, opustili je jejich manželé. 
Ony samy jsou nuceny využívat svoje 
děti k prostituci. Ty fotografie jsou 
dost drsné.

Dostáváte tip na takovéto foto-
reportáže?
Jedna paní, Keňanka, žijící v Praze 
se v Nairobi o tyhle ženy stará. Chtě-
la rozjet nějakou akci. Nabídla mi 
možnost tam ject, dala mi k dispozici 
vlastního řidiče. Chtěla jejich fotky, 
tak jsem nabídku přijmul.

Často  jezdíte do různých váleč-
ných oblastí  a  riskantního pro-
středí, nebojíte se trochu?
Nebojím se trochu, bojím se moc. 
Když ale chci udělat fotky, musím 
riskovat.

Fotil  jste děti  v Africe,  kterým 
třeba  chyběly  části  končetin, 
nevadilo  jim, když  jste  je  foto-
grafoval?
Nevadilo. Fotily se dokonce rády. Je 
to realita. Tyhle děti byly v podstatě 
ještě rády za to, že žijí. Většina jich 
nepřežila vůbec.

Rozhovor s fotografem 
Janem 
Šibíkem

Fotograf Jan Šibík

Fotograf Jan Šibík v akci.

Jan Šibík

● narozen 15. dubna 1963 v Praze
● je český fotoreportér, pracující pro 
   časopis Reflex
● je známý svými fotografiemi z váleč-
   ných konfliktů v Čečensku, Rwandě, 
   Sieře Leone a Libérii.K

D
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Nejžhavější stát 
Snímek The Hottest State (Nejžhavější 
stát) byl natočen podle stejnojmenné-
ho románu Ethana Hawka, který se v 
mnoha bodech ztotožňuje s hlavním 
hrdinou. Autor se ujal tedy jak napsání 
scénáře, tak i režie a dokonce si ve fil-
mu i zahrál. Sice se dá říci, že jeho role 
byla jednou z vedlejších, ale pro příběh 
dosti důležitá. V podstatě se celý děj 
odehrává ve vzpomínkách Williama - 
mladého herce, který se snaží prosadit 
ve filmu. Snímek je okořeněn příjem-
nými písněmi, které protkávají příběh 
kouzlem a umožňují divákovi přivonět 
k texaskému prostředí, na které je v 
celém ději kladen velký důraz.

Jedenadvacetiletý William potká v 
jednom z newyorských barů mladou 
dívku jménem Sarah. Williamovi se 
Sarah zalíbí, a proto se snaží upoutat 
její pozornost. To se mu podaří už jen 
tím, že na ni promluví. Sarah zprvu 
nejeví o Williama zájem, až poté, co 
se jí zeptá, zda mluví anglicky, mu 
konečně odpoví. Oba v sobě postupně 
najdou zalíbení. Ke konci večera spo-

lečně odcházejí z baru a William Sarah 
doprovodí až domů, kde vzápětí zjistí, 
že bydlí de facto vedle sebe. Postupem 
času se do sebe zamilují. Veškeré chvíle 
tráví společně a nemohou bez sebe 
být. Vztah dospěje až tak daleko, že 
si společně zařídí byt a nastěhují se do 
něho. Brzy na to se začíná Williamova 
kariéra herce vyvíjet slibným směrem. 
Odjíždí natáčet film do Mexika a bere 
Sarah s sebou. V Mexiku prožijí týden 
plný milostných vášní. Po týdnu Sarah 
odjíždí zpět do New Yorku a William 
začíná točit film. Po třech týdnech 
natáčení se William vrací zpět do New 
Yorku. Mezitím se však Sarah postoj k 
Willamovi změnil. To však William těž-
ce nese. Snaží se Sarah přimět zpět k 
návratu a zachránit tak jejich vztah. To 
se mu však nedaří. Hledá radu u svého 
otce, kterého už však více jak třináct 
let neviděl. Po rozhovoru s otcem však 
dochází ke zjištění, že vlastně ke svému 
životu nepotřebuje žádný vztah ani 
lásku. Chce zbytek svého života strávit 
jako sirotek, kterým ve své podstatě 
už je...

Tuyino manželství
Nevšední film je držitelem ocenění Zla-
tý medvěd, uděleným na MFF v Berlíně 
2007. Snímek nás přesouvá do suchých 
stepí Mongolska, jež tvoří 12% celého 
území Číny a vypráví netradiční milost-
ný příběh ze života tamějších pastev-
ců. Režisér Wang Quan´an je synem 
ženy, která se narodila a žila v místech, 
kde se film natáčel, proto má k těmto 
končinám vřelý a osobní vztah, který 
je promítnut v celém snímku. K nato-
čení filmu Tuyino manželství ho vedl 

fakt, že zdejší kraj postihla průmyslová 
expanze, díky které je místní obyvatel-
stvo nuceno opustit svou domovinu a 
jejichž poselství, zvyky a kultura bude 
navždy ztracena.
V životě mongolských domorodců hra-
je velikou roli čest, hrdost a především 
cit pro rodinu, která je často jediným 
světlým bodem v těžkém životě. Sezna-
mujeme se s Mongolkou Tuyou, ke kte-
ré nebyl osud příliš nakloněn. V krajině, 
kde je obrovská nouze o vodu se stará 

o dvě děti, domácnost a početné stádo 
ovcí. Tuya je na tuto těžkou práci zcela 
sama, neboť její manžel je ochrnut a 
je tedy pouze dalším „krkem“ navíc. 
Ale tato dřina se podepíše na ženi-
ně zdraví, a proto musí čelit těžkému 
rozhodnutí. Odehrávají se v ní dva 
vnitřní konflikty. Tím prvním je zajis-
té touha zabezpečit sebe a své děti a 
tím druhým pocit zodpovědnosti za 
svého „původního“ manžela. K jejich 
domu se sjíždějí mnozí nápadníci na 
námluvy, kteří se dozvěděli, že Tuya 
hledá nového muže. Její podmínkou 
ale je, že vezme-li si někoho, bude 
si moct svého prvního manžela vzít s 
sebou a postarat se o něj. Což samo-
zřejmě není všem po chuti. Jestli zvítězí 
odhodlanost starat se o zmrzačeného 
manžela, či vidina výhodného sňatku 
se přesvědčte sami. Každopádně se 
můžete těšit na skvělý příběh podaný 
herci, kteří působí velmi autenticky, 
spíše jako neherci, ale přesto dokáží 
vyjádřit širokou paletu emocí. Vážnou 
atmosféru rozbíjejí vtipné hlášky, kte-
rých je ve filmu požehnaně. Z tohoto 
filmu určitě neodejdete zklamaní a i 
přes vážnost tématu zajisté i s dobrou 
náladou.

Země: Čína
Režie: Wang Quan´an 

Sekce: Horizonty

Země: USA
Režie: Ethan Hawke 

Sekce: Fórum nezávislých

mmo
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Země: Island
Režie:  Baltasar Kormákur 

Sekce: Soutěžní sekceSeverní blata

Zoufalý muž zaměstnaný ve výzkum-
ném ústavu genetiky hledá záznamy, 
jež mají osvětlit původ mozkové cho-
roby, které právě podlehla jeho dcer-
ka. Paralelní část představuje detekti-
va Erlendura na počátku vyšetřování 
vraždy starého muže, jenž vedl bizarní 
existenci v ponurém sklepním bytě. Na 
první pohled běžný případ se ovšem 

komplikuje v souvislosti se záhadou, 
jež obestírá třicet let starou smrt čtyř-
leté holčičky. Samotářský Erlendur, jenž 
se mimo jiné snaží urovnat kompliko-
vaný vztah s dcerou narkomankou, je 
rozhodnut najít vraha za každou cenu. 
Islandský thriller s ambicí vyjádřit se k 
problematice možného zneužití gene-
tických informací upoutá především 

pečlivě budovanou chladně myste-
riózní atmosférou, která prostupuje 
dvě postupně se proplétající příbě-
hové linie. Hlavní roli ve zfilmované 
detektivce Arnaldura Indriðasona (v ČR 
vydané v roce 2004) ztvárnil vynikající 
Ingvar E. Sigurðsson (Andělé všehomí-
ra, Sokoli či Chladné světlo).

zdroj: www.kviff.com

Země: Česká republika, Velká Británie, Dánsko
Režie: Jan Svěrák 

Sekce: Soutěžní sekceVratné lahve
Učitel češtiny Josef Tka-
loun zjišťuje, že ho jeho 
práce už netěší, a odchází 
do důchodu. Muže plné-
ho humoru a hravé ener-
gie však poklidný podzim 
života v lůně rodiny neu-
spokojuje. Najde si proto 
brigádu v supermarketu 
v oddělení vratných lah-
ví. Ve vztahu k práci, ale 
především ke kolegům 
a zákazníkům, si vytvoří 
malý, funkční svět, kte-
rý hravě ovládá, ale z 
něhož stále zřetelněji 
vylučuje svou manželku 
Elišku. Zatímco Tkaloun 
nenápadně pomáhá na-
jít správné partnery dru-
hým včetně své dcery 

Helenky, rozpadá se mu 
pod rukama jeho vlastní 
letité manželství. Blížící 
se čtyřicáté výročí svatby 
se stává možností, jak si 
rozzlobenou a právem 
ukřivděnou Elišku usmí-
řit, ale také okamžikem 
bouřlivých i komických 
konfrontací – a možná 
i jistého smíření… Další 
společný projekt oscaro-
vé autorské dvojice Jan 
Svěrák / Zdeněk Svěrák je 
inteligentní, kultivovaná 
hořká komedie o stárnou-
cím muži, pro kterého se 
odchod do důchodu stá-
vá výzvou k tomu, aby 
konečně dospěl.

zdroj: www.kviff.com
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Břetislav Pojar, legenda českého 
animovaného filmu, scénárista a 
režisér, mistr svého oboru. To byl 
host prvního Čaje o ČTvrté. Na 
první pohled vás upoutala jeho 
vzpřímená postava a především 
bystrý rozum a moudře volená 
slova. Čišela z něho důstojnost 
a množství nabytých zkušenos-
tí, zároveň také jistá ostýcha-
vost před televizními kamerami 
a množstvím posluchačů. Těm 
přinesl ukázat i cenu, kterou 
převzal na slavnostním zahájení 
z rukou Renée Zellweger. Když 
ji moderátor Jakub Železný hla-
dil, pan Pojar projevil i notnou 
dávku humoru a okomentoval 
moderátorovu ruku na pozadí 
sošky (soška kopíruje linie žen-
ské postavy).

„Když jsme začínali, nikdo vlastně 
nevěděl, jak se to dělá. Ani Trnka ne.“ 
Poukázal na přetěžké začátky, kdy 
v tehdejším Československu neměl 
s animovaným filmem nikdo zkuše-
nosti. S Trnkou dělal na filmech Staré 
pověsti české nebo Sen noci svatoján-
ské. „Trnka chtěl, aby to bylo podle 
jeho představ,“ odpověděl Břetislav 
Pojar na otázku, jaká byla spolupráce s 
ním. „Já jsem chtěl, aby mi radil, byl to 
vynikající rádce,“ dodal. Nejznámějším 
dílem Břetislava Pojara je animovaný 
seriál o dvou medvědech, kteří si pořád 
chtějí hrát a dokáží se proměnit třeba v 
lokomotivu, palmu či loďku. Dětskému 
seriálu Pojďte pane, budeme si hrát, 
předcházely tři filmy o koťatech, ale 
ty nezískaly takovou popularitu. Na 
„medvědech“ pan Pojar spolupraco-
val se scénáristou Ivanem Urbanem a 
výtvarníkem Miroslavem Štěpánkem, 
film se natáčel technikou poloplastic-
kého filmu. 

Břetislav Pojar mluvil o obtížnosti 
dabingu při podobných animovaných 
filmech, kdy herec není vidět a záleží 
jen na jeho hlasu. Náročný úkol to byl 
tím spíš, že dabér měl na starost všechny 
hlasy. Nakonec se tohoto úkolu zhostil 
pan Rudolf Deyl a později František 
Filipovský. Diváky zajímalo, jak dlouho 
vlastně trvalo natočení jednoho dílu. 
Pan Pojar vysvětlil, že samotné nato-
čení trvalo 3-4 měsíce, ale předcházelo 

mu ještě napsání technického scénáře, 
nakreslení loutek, dekorace, takže je 
těžké na takovou otázku odpovědět. 
Nemohl chybět dotaz, proč se vlastně 
setkali u Kolína. „Tak, líbilo se mi to, 
nemá to žádný specifický důvod, ale 
zní to dobře. Je to vlastně absurdní, 
aby se dva medvědi potkali u Kolína.“ 
Mezi další Pojarova významná díla 
patří například Perníková chaloupka, 
Balablok nebo nejmladší dílo - Fimfá-
rum. Jelikož se s Werichem několikrát 
potkal, snažil se prý napodobit i jeho 
styl, aby byl spokojen. A jaké dílo má 
mistr nejraději? „Asi to, co zrovna 
dělám. Když jedno dokončím, už mys-
lím na další, protože toho předešlého 
už mám plné zuby.“

„A co teď zrovna děláte?“, byla otázka 
moderátora Železného na nové pro-
jekty pana Pojara. „Teď tady zrovna 
mluvím.“ :) Břetislav Pojar dlouhá 
léta působil také v Kanadě, kam si ho 
pozval Kanadský státní filmový úřad. 
Pracoval i na několika reklamách do 
Francie, ale jak sám řekl, taková práce 
ho moc nebavila, protože nic nemohl 
dělat podle svého, všechno měl nadik-
továno od agentury. 

Břetislav Pojar je skutečná legenda 
animovaného filmu a českého filmař-
ského průmyslu vůbec. Žádný jiný čes-
ký režisér nedokázal to, co on - získat 
dvě nejdůležitější ceny z evropských 

Břetislav Pojar

s Břetislavem Pojarem
Čaj o ČTvrté... 

Potkali se u Kolína. Slavná medvědí dvojice.

foto: jro

foto: jro
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filmových festivalů: Zlatou palmu 
z Cannes a Stříbrného medvěda 
z filmového festivalu v Berlíně. 
Teď k nim přibyla další, neméně 
důležitá cena – Křišťálový glóbus 
za mimořádný umělecký přínos 
světovému filmu. 

Břetislav Pojar byl překvapený i z 
Renée Zellweger: „Renée si filmy 
nechala poslat do USA, důkladně 
je znala, což dokázala při svém 
proslovu.“ Ona sama byla z pana 
Pojara nadšená a když ji prezident 
republiky Václav Klaus pozval na 
večeři do hotelu Pupp, vyžádala 
si, aby byl přítomen i on. Zdroj: 
Wikipedia.cz: „Snažím se dětské 
filmy dělat tak trochu jako ledo-
vec. Z něho je vidět sotva jedna 
desetina a dalších devět je pod 
vodou… Ale kdo chce, ten ho 
vidí celý. Je to vždycky šťastná 
výjimka, když se moje filmy pro 
děti líbí i dospělým, protože snad 
jediný Chaplin dokázal zaujmout 
všemi svými filmy jak obyčejného 
prostého diváka, tak i festivalové 
publikum.“

Břetislav Pojar

● narozen 7. října 1923 v Sušici
● vystudoval Akademii výtvarného umění, 
  další studia nedokončil
● je český scenárista, režisér, výtvarník 
   animovaného filmu
● jako animátor začínal u Jiřího Trnky.

 

K
D

O
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I letos je Česká televize hlavním 
mediálním partnerem filmového 
festivalu ve Varech. Pro své diváky 
připravila zajímavý program a náv-
štěvníci festivalu ocení především 
příjemnou atmosféru akcí ČT, jistě je 
potěší i vstup zdarma. Sídlo má ČT v 
hotelu Thermal, kde je pro vás při-
pravena improvizovaná čajovna či 
videoroom, kde můžete v soukromí 
shlédnout české koprodukční filmy 
ČT. A než půjdete spát, nezapomeň-
te se ukolébat Večerníčky na dob-
rou noc od Břetislava Pojara. Těšit se 
můžete na neúnavné medvědy od 
Kolína - Pojdťe pane, budeme si hrát 
nebo na kluky ze Zahrady. Projekce 
začíná každý den od půlnoci, vstup 
je zdarma až do naplnění kapacity 
sálu.

Jakožto hlavní mediální partner, ČT 
kromě pravidelného zpravodajství 

o dění v lázeňském městě vysílá i 
Festivalové vteřiny, jejichž modero-
vání se jako každoročně ujal Marek 
Eben. Na televizních obrazovkách 
se festival ocitne ještě 7.7.2007 od 
20:00 hodin, kdy máte možnost 
vidět přímý přenos slavnostního 
zakončení KVIFF, kde budou pře-
dány ceny vítězům. Pro návštěvníky 
festivalu připravila ČT již zmiňova-
nou čajovnu, kde se každý den od 
1.7. do 6.7. konají Čaje o ČTvrté se 
zajímavými osobnostmi. Vstup je 
volný pro všechny, navíc si pochut-
náte na profesionálně připrave-
ném zeleném čaji a máte možnost 
položit otázku osobnostem spjatým 
s českým filmem. Moderování se 
zhostil Jakub Železný, mezi hosty 
patří třeba režisérka Věra Chytilo-
vá, animátor Břetislav Pojar nebo 
dokumentaristka Helena Třeštíková. 
To si nelze nechat ujít. Česká tele-

vize nezapomněla ani na milovníky 
muziky a připravila pro ně Tanec s 
ČT – pět hodin hudby v podání revi-
valových skupin, zazní hity takových 
hudebních stars jako je Tina Turner, 
Suzi Quatro, Smokie, Beatles, Smo-
kie a Olympic. To ještě není všechno. 
Máte mezery ve znalostech českého 
filmu? Můžete si je doplnit; denně 
máte možnost podívat se na vybra-
ný koprodukční film ČT v připrave-
ném videoroomu. Na výběr máte 
třeba Pupendo, Sametové vrahy, 
Hezké chvilky bez záruky, Do blba a 
spousta dalších nezapomenutelných 
českých filmů. Česká televize bude 
i oceňovat – v rámci sekce Fórum 
nezávislých předá cenu Nezávislá 
kamera. Návštěvníci jistě ocení i vel-
ké plátno před Thermalem, které 
také zabezpečuje ČT a každý den od 
22:00 hod pouští své projekce.

na 42. ročníku filmového festivalu v KV 

hku

hku

foto: jro
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Francouzský film Rozhovory s 
mým zahradníkem měl na KVIFF 
veliký úspěch, diváci si pochva-
lují především jeho prosluněnou 
náladu, dojemný, ale v žádném 
případě ne plytký příběh a zají-
mavé dialogy. I my jsme byli nad-
šeni, proto jsme se rádi zúčastni-
li tiskové konference s režisérem 
filmu Jeanem Beckerem, produ-
centem Louisem Beckerem a 
představitelem jedné z hlavních 
rolí Jean-Pierrem Darussinem.

Na festivalu v Karlových Varech je tento 
film zařazen do soutěžní sekce. Vznikl 
na motivy románu Henriho Cueca, na 
scénáři se podíleli Jean Cosmos, Jacqu-
es Monnet a Jean Becker. Představitel 
druhé hlavní mužské role je vedle Jean-
Pierra Darroussina (zahradník) Daniel 
Auteuilm (malíř). Děj filmu se odehrává 
na venkově, kam z Paříže odchází malíř 
ztrácející inspiraci k tvorbě nových 
obrazů. Místo, kam přichází, je ves-
nice, kde se narodil. Pomocí inzerátu 
hledá zahradníka a když přijde první 
zájemce o toto místo, zjistí, že jsou to 
spolužáci ze základní školy a pojí je 
plno vzpomínek a společných zážit-
ků. Postupem času mezi muži vzniká 

důvěrné přátelství, rádi spolu hovoří a 
poznávají odlišný svět toho druhého. 
Zatímco zahradník je bez vzdělání, celý 
život pracoval u dráhy a zahradničení 
je jeho velkým koníčkem, malíř pro 
práci na zahradě nemá cit ani pochope-
ní, nechává vše v rukou svého přítele. 
Postava malíře je v situaci, kdy se s ním 
chce žena rozvést, protože už ji neba-
ví trpět jeho románky s modelkami, 
které maluje a nechce trpět manžel-
ství, kdy oba žijí odděleně. Ani se svou 
dospělou dcerou nemá malíř nejlepší 
vztah. Oproti němu je zahradník bez-
prostřední, vstřícný a ukáže mu nový 
pohled na život na venkově, přírodu, 
na pohled na život. Epizoda, kdy se 
malíř vrací do Paříže na vernisáž svého 
přítele je kouzelná; umělec používá 
slova svého přítele, bere mu z úst jeho 
věty a použije jméno, které pro něj 
jeho přítel používá - Mazal. Mezi přá-
teli vzniká stále silnější pouto, které 
je navíc umocněno závažnou nemocí, 
která postihla zahradníka. Oba ví, že 
jejich přátelství je ohroženo a jedním z 
posledních společných zážitků je ryba-
ření. Zahradník přirovnáná kapra, kte-
rého se snaží chytit, ke smrti. „Víš, že 
tu je i když ji nevidíš.“ Myšlenky, které 
v tuto chvílí říká, mě zaujaly asi nejvíce 
z filmu a moc se mi tato scéna líbí. 
Ač je dojemná, vchází do vás naděje 
a okouzlení z citlivého vztahu mezi 
muži. Jedno ze zahradníkových přání 
je, aby mu malíř namaloval to, co má 
rád a to co ho vystihuje. Malíř jeho 
přání plní a následná vernisáž je plná 
optimismu, barev a příjemné nálady. 

Ostatně celý film je jí plný. Odcházela 
jsem ze sálu, potlačovala slzy, ale uv-
nitř jsem měla krásný pocit a dlouho 
jsem zůstala ponořená do atmosféry 
francouzského venkova.

Na následné tiskové konferenci se novi-
náři dozvěděli třeba o tom, jak moc se 
liší filmové ztvárnění od knižní před-
lohy, jak svou roli prožíval představitel 
zahradníka, Jean-Pierre Darussin nebo 
jakou má ve Francii film návštěvnost.

Jedna z prvních položených otázek 
patřila režiséru Beckerovi a týka-
la se profesí obou hlavních hrdinů. 
„H.Cueca (autor knižní předlohy, pozn. 
redakce) pracoval v rádiu, ale zároveň 
to byl malíř. Setkal se se zahradníkem 
a vlastně celý jeho román je takovou 
reportáží o něm. Role malíře je v knize 
v pozadí, proto jsme ji museli ve filmu 
vybudovat skoro od základů. Navýšili 
jsme její význam oproti knize, aby měl 
zahradník s kým diskutovat a hovořit. 

Rozhovory 
s mým zahradníkem

Země: Francie 
Režie: Jean Becker 

Sekce: Soutěžní sekce
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Potřebovali jsme dvě hlavní postavy.“ 
Režisér zmínil i další rozdíly mezi kni-
hou a filmem. „V knize chybí metafora 
smrti v podobě kapra, celkově tam není 
zahradníkova promluva o smrti. Ani o 
galerii se v knize autor nezmiňuje (konec 
filmu, pozn. redakce), knižní předloha 
obsahuje pouze myšlenku, že by byl rád, 
kdyby namaloval věci, které má rád.“

Jelikož protagonisté filmu jsou starší-
ho věku, hodně otázek se týkalo prá-
vě generace, pro kterou je film určený. 
Becker odmítl takový závěr, že by film 
točili pro starší diváky. Naopak opáčil, 
že nepohrdá mládím a že si všímá, že 
to mladé lidi dojímá (mohu potvrdit), 
na film chodí a reagují velmi citlivě na 
lidskost a něhu, která prosakuje celým 
filmem. „Je nepřijatelné, aby byli mladí 
vychováváni filmy plnými násilí a vraž-
dami“, podotknul a tím upozornil na 
filmový diktát ze západu. „Je ale pravda, 
že většina diváků je mezi 40 až 60 lety.“ 
Jean-Pierre Darussin se k tomu také vyjá-
dřil: „V dnešní době je mládí lidí delší 

doba, lidé se snaží nabrat druhý dech, 
jde o určitou renesanci. Chtějí začít něco 
nového - v tomto případě umělec zažívá 
tvůrčí krizi, znovu objevuje věci, které v 
mládí znal, nahlíží na nové věci.“

Becker okomentoval i statistické úda-
je: „Ve Francii film navštívilo 1 200 000 
diváků, což je poměrně slušné. Navíc je 
film ve Francii uváděn teprve 4 týdny.“ 
Také seznámil novináře s tím, jak došlo 
k výběru zahrady, kde se téměř celý film 
odehrává. „Nejdříve jsme našli dům a 
pak jsme k němu udělali zahradu. Samo-
zřejmě, že jsme nejdříve nedělali zahra-
du a pak teprve dům.“ Na to, kde je 
zahrada umístěna, režisér opáčil: „Vůbec 
to není oblast uprostřed venkova, je to 
docela blízko moře.“

Ve filmu je několikrát zmínka o opeře. 
Na to, kdo vybral jednotlivé kompozice 
nebo jestli o nich bylo psáno již v knize, 
režisér odpověděl: „Vybral jsem je já, ale 
v knize je zmínka o tom, že zahradník 
má operu rád.“

Režisér Jean Becker

    Francouzký herec Jean Pierre Darroussin s producentem Louisem Beckerem

 Režisér Jean Becker, Eva Zaoralová, herec Jean Pierre Darroussin

hku

Padla také otázka, co se režisér naučil 
od svého otce. Odpověděl jednoduše: 
„Všechno. Snažil jsem se být dobrým 
žákem.“

Ke slovu se dostal i představitel fil-
mového zahradníka. Zahradu údajně 
nemá, takže správným zahradníkem 
není, ale jeho otec ano, takže má 
koho napodobovat. „Bylo to pro 
mě trochu dojemné, mám obdiv k 
takovým lidem, kteří si umějí se vším 
poradit, zároveň se starají o životní 
prostředí i o přátelské vztahy. Snažil 
jsem se, aby role zahradníka neztra-
tila svoji důstojnost.“ Samozřejmě 
padla i otázka, jestli může srovnat 
svoje dosavadní role, která mu byla 
nejmilejší atd. Takový dotaz ho moc 
nepotěšil, z odpovědi se proto trochu 
vykroutil: „Nechci srovnávat pocity u 
jednotlivých filmů, žiji okamžikem. 
A snažím se přizpůsobit právě té 
roli, která je zrovna aktuální.“ K roli 
zahradníka řekl: „Nejvíce mě bavilo, 
že psychologie postavy není složitá, 
je upřímný, mluví jasně a jasně se i 
dívá na svět. Ve své naivitě pro mě 
byla moc příjemná.“ Darussin si také 
pochvaloval spolupráci se svým herec-
kým kolegou, Danielem Auteuilmem. 
„V podstatě jsme ze stejné školy, oba 
jsme strávili hodně času v divadle. 
Když jsme točili, bylo to, jako by-
chom spolu hráli tenis.“ Dále dodal: 
„Téměř jsme neimprovizovali, ani to 
moc nešlo, protože zahradník měl 
dost specifický jazyk, ale občas něco 
uteče, nějaká drobnost.“

foto: jro

foto: jro

foto: jro
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Na filmovém festivalu v Karlo-
vých Varech jsem poprvé. Upřím-
ně jsem si v minulých letech ani 
nepohrávala s myšlenkou, že 
bych ho navštívila. Upřednost-
ňuji hudební festivaly. Teď jsem 
tady a můj názor se změnil.

Humbuk kolem karlovarského festivalu 
šel vždycky kolem mě, stačilo mi podí-
vat se na přenos v televizi a euforie 
kolem VIP hostů se mě netýkala. Letos 
mám tu možnost zažít si atmosféru 
tady na vlastní kůži a nezbývá než 
potvrdit názory ostatních - je to neopa-
kovatelný zážitek. Čekání na celebrity 
mě moc neuchvátilo, ale bohatě mě 
naplňuje program, který je zde pro 
návštěvníky připraven, v prvé řadě 
samozřejmě filmy. Není to tak, že byste 
na každém kroku potkávali tváře zná-
mé z filmů nebo že byste s nimi zašli 
na drink v blízkém baru. I oni touží 
nasát atmosféru festivalu soukromě a 
nemají chuť čelit zástupu čekatelů na 
autogram. Snaží se být nenápadní a 
docela se jim to i daří. O nic horší ale 
není přítomnost ostatních návštěvníků 
z celého světa. Pokud vám nedělá pro-
blém seznamovat se s cizími lidmi, tady 
máte jedinečnou příležitost.

Přemýšlím, v čem se tento festival liší 
od těch ostatních, kde jsem byla. Určitě 
je luxusnější, organizovanější, příprava 

je náročnější a stojí více peněz, ale co se 
týče festivalového ducha a účastníků, 
je úžasné to, že se tu sejdou všechny 
věkové kategorie a každý si vybere. 
Když vás filmy omrzí, můžete si jít 
projít město, zajít do kavárny Potmě, 
shlédnout fascinující díla pouličního 
umělce, který sprejem doslova vykouz-
lí nádherné obrazy, zajít do divadla 
nebo na koncert. Nudit se tu rozhodně 
nebudete. Co se týče filmů, výběr je 
samozřejmě rozsáhlý, ale nezapomeň-
te si dopředu rezervovat vstupenky na 
ty filmy, které toužíte vidět. Zájem je 
opravdu veliký.
Zatímco v multikinech mi reklamy a 
znělky předcházející samotnému filmu 
vadí, tady se na ně těším. Ta oficiální 
je úžasná a ač poměrně krátká, má 
něco do sebe. Však se na ní na oficiál-
ních stránkách festivalu můžete podí-
vat. Pokud vás fascinuje onen červený 
koberec, není problém se po něm projít 
a vyfotit se na něm.

Možná si teď říkáte, že to je sice hez-
ké, ale dost finančně náročné, tak to 
chápu. Říkala jsem si to samé. Mohu 
vás uklidnit, že potraviny v supermar-
ketech jsou stejně drahé (nebo levné) 
jako v jiných městech. A najdete tu 
restaurace nebo fast foody, kde se 
dobře najíte do 100,- Kč. Ubytování 
lze pořídit od 90,- Kč (ve škole) až po 
čtyřmístné cifry ve zdejších luxusních 

hotelech. Ve městě funguje rozsáhlá 
síť MHD (dopraví vás přímo do stano-
vého městečka), navíc si na informacích 
můžete vyzvednout podrobnou map-
ku, s pomocí které najdete všechna 
kina i divadla, kde se konají projekce či 
hry. Investice do Filmpassu se rozhodně 
vyplatí, každý den máte nárok na tři 
filmy, bez průkazu zaplatíte za každý 
50,- Kč. KVIFF končí 7.7.2007, takže 
ještě máte čas na něj vyrazit. Navíc se 
sem chystá Danny DeVito, Jiří Menzel 
nebo Jan a Zdeněk Svěrákovi.

KVIFF mýma očima
redaktorka Hanka Kubovcová

foto: jro

foto: jro



mezi� námi1�

42. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 29. 6. - 7. 7. 2007

Je to příběh plný lidských emo-
cí a pocitů. Vlastnosti hlavních 
hrdinů se navzájem liší a diváka 
dostávají svou nepředvídatel-
ností. Ať je to agrese, slabost, či 
bezmoc, všechno tohle cloumá s 
charakterem člověka. Nádherné 
ztvárnění psychologického dra-
matu bylo nominováno na filmo-
vém festivalu v Cannes.

Jako tenisový míček lítá mladý Paul 
ve svých citech. Poté co najde svého 
otce oběšeného v garáži, se jeho rodi-
ný život zhroutí. S matkou, která se 
ze smrti Franka ještě nevzpamatova-
la, přestal vycházet, proto odchází ke 
svému strýci. Paul je vnitřně zraněný a 
citově strádá, avšak navenek nedává 
nic znát. Jen otázky typu: „Stýská se ti 
po Frankovi?“ dokáží Paula malinko 
rozhodit. Strýcova rodina není moc 
nadšena, že je Paul bez pozvání při-
jel navštívit, přesto ho u sebe necha-
jí. Jeho bratránek a nadaný klavírista 
Robert bere Paula jako narušitele a 
neustále ho provokuje citlivými otáz-
kami na otce. Společné slovo nachází 
jen při zápase v pinpongu a kempová-
ní. Krásná a zralá žena, Paulovo teta 
Anna, nemůže dospívajícího mladíka 
nejprve vystát, ale postupem času si 
ho oblíbí. Přátelský vztah brzy přerůstá 
ve vášeň...

Pingpong

Výstřel
Země: Švýcarsko

Režie: Jeanne Waltz
Sekce: Dny kritiků Variety

Země: Německo
Režie: Matthias Luthardt 

Sekce: Fórum nezávislých

Po výborném ztvárnění sle-
pě vášnivé fanynky ve filmu 
Backstage se nenápadná fran-
couzská herečka Isild Le Bes-
cová objevuje v díle reřisérky 
Jeanne Waltsové Výstřel (Pas 
douce).

Snímek je dramatickým svědectvím 
psychologických pohnutek mladé ženy, 
kterou její životní prohry dovedou až k 
pokusu o sebevraždu. K té nedojde jen 
díky nedobrovolnému zásahu chlapce, 
který je vážně poraněn. Tyto převraty 
v životě protagonistky způsobí, že se 

žena snaží najít zpět cestu k lidem a k 
životu vůbec. Režisérka a scénáristka 
má za sebou již desetiletou zkušenost 
s natáčením krátkých snímků, ale vyda-
řil se jí i tento třiaosmdesátiminutový 
film. Výborně zachycuje nejjemnější 
duševní proměny a servíruje divákům 
na plátno zneklidňující snímek, který 
pracuje s notnou dávkou emocí. Co 
dodat- výborné výkony herců, zajíma-
vá kamera, krásné prostředí odlehlého 
horského městečka. Možná bych pou-
ze vyčetla táhlý děj bez napětí. Takže 
diváky, kteří upřednostňují akci a napí-
navé scény, tento snímek nezaujme.

Co my na to:

Gabriela Štěpányová 
Drama Matthiase Luthardta nedává 
velký důraz na děj, ale podrobně roze-
bírá charakter postav, který jednodušší 
obsah plně kompenzuje. Dlouhé zábě-
ry se střídají s těmi detailními, krásně 
popisují pocity hlavních hrdinů. Avšak 
depresivní hudba, která doprovází celý 
film, vyvolává v člověku úzkost, což 
bylo dost nepříjemné. Kvalitní film, 
který ve mě zanechal spoustu emocí 
a otázek.

Jan Píša
Snímek Pingpong ve mě zanechal smí-
šené pocity. Výtvarné a herecké ztvár-
nění bylo velice zajímavé, ale dějová 
linie příběhu byla plytká a nudná. 
Románek mladého chlapce na prahu 
dospělosti se zadanou starší ženou 
je již klišé. Zaujalo mě pouze několik 
poněkud vtipných situačních vtipů, 
které však nedokázaly vynahradit cel-
kové nedostatky příběhu. Ani beseda s 
režisérem nezměnila můj názor. 
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s herci Janem Budařem a Davidem Švehlíkem 
a producentem Radimem Procházkou

První návštěva v čajovně 
České televize se nám moc 
líbila, proto jsme druhý 
den neváhali a vyšli s před-
stihem na další povídání. 
Hosty byly herci Jan Budař, 
David Švehlík a producent 
Radim Procházka. Hlavním 
tématem se stal film Pravi-
dla lži promítaný den před 
tím v karlovarském diva-
dle. Moderátorem byl opět 
Jakub Železný a jen tak tak 
se mu podařilo ukočírovat 
humor obou herců. My, co 
jsme to zažili na vlastní 
kůži, jsme se smáli o sto 
šest, tak snad i vám zpří-
jemním pár minut.

Film Pravidla lži se odehrává v proti-
drogové léčebně, kde se její klienti více 
či méně úspěšně snaží odvykat tvrdým 
drogám. Ačkoli je to již trochu ohrané 
téma, nečekejte plytký příběh o fetu 
a injekčních stříkačkách, který by vám 
měl být výstrahou před zakázaným 
ovocem. Pravidla lži v sobě mají něco 
z dokumentu, tak trochu jsou sondou 

do života v uzavřené sociální skupině a 
navíc budete celou dobu napjatí, jak to 
vlastně všechno skončí. Jednoho z paci-
entů hraje Jan Budař. Jeho role patří 
mezi ty veselejší a uvolňuje napětí, kte-
ré děj obsahuje. Jelikož má zvláštní 
schopnost pobavit diváky každou svou 
větou, lidé ho automaticky řadí mezi 
neúnavné vtipálky. Ve svých dalších fil-
mech či na divadelních prken ale uká-
zal, že je schopen složitých zápletek a 
náročných monologů. Málokdo možná 
ví, že ve Stavovském divadle ztvárnil 
Shakespearova Romea. Mezi další fil-
my, ve kterých ukázal svoje herecké 
kvality patří Rasistické historky, Stůj 
nebo se netrefím, Čert ví proč, Nuda 
v Brně, Hrubeš a Mareš jsou kamarádi 
do deště, Horem Pádem nebo Vratné 
lahve. Nuda v Brně získala pět Českých 
lvů a jednoho z nich si domů odnesl i 
Jan Budař - získal Lva za hlavní mužský 
herecký výkon. „Lidé si od Nudy v Brně 
myslí, že jsem mentálně retardovaný. 
A jsou zklamaní, že nejsem.“ Mimo 
jiného Jan Budař hraje a zpívá v kape-
le Eliščin Band, o čemž se mohli náv-
štěvníci filmového festivalu přesvědčit 

na vlastní uši. Pokud jste lační po více 
informacích, navštivte webové stránky 
janbudar.cz, kde si můžete stáhnout 
některý z jeho videoklipů, které sám 
režíroval. 

Čaj o ČTvrté... 

Herec Jan Budař

Herec David Švehlík při šálku dobrého 
      zeleného čaje.

David Švehlík

● narozen v roce 1972 v Liberci
● vystudoval kromě jiného DAMU v Praze
● v současné době hraje v divadle Na zábradlí
● hrál například ve filmech: Pravidla lži, Bolero, 
Román pro ženy, Anděl PáněK
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Další host pondělního Čaje o čtvrté byl 
David Švehlík. I on si zahrál jednoho z 
pacientů ve filmu Pravidla lži. Davidův 
obličej nepatří mezi ty „profláknuté“, 
takže mi dovolte ho trochu představit. 
Jeho otec je slavný herec a dabér Alois 
Švehlík (představitel tatínka ve filmo-
vé pohádce Princezna ze mlejna, pozn.
redakce), jeho ženou je Jitka Schneide-
rová a mají spolu dcerku. Zajímavé je, 
že David se chtěl původně stát knězem. 
Touha po volnosti a svobodě ho však 
donutila opustit teologický seminář a 
začal se studiem filozofie na pražské 
Filozofické fakultě. Ani tím jeho studia 
neskončila, nakonec vystudoval filmo-
vou režii na DAMU. Dnes se ale zabývá 
spíše hraním, možná ho znáte ze seriálu 
Letiště a můžete ho vidět v divadle Na 
zábradlí. Zahrál si ve filmech Román pro 
ženy, Anděl Páně nebo Bolero. 

Posledním hostem byl filmový producent 
a režisér Radim Procházka, jehož stejno-
jmenná produkční firma zajišťuje vznik 
dokumentárních a hraných filmů. Právě 
jemu patřila první položená otázka, jak 
vlastně vznikl film Pravidla lži. „Režisér 
filmu (Robert Sedláček, pozn. redakce, 
scénárista a režisér filmu) chtěl natočit 
hraný film. V protidrogové léčebně už 
dříve natočil dokument, dělal rozhovory 
s pacienty a poslouchal jejich příběhy. 
Strávil tam s nimi několik týdnů a měl 
dostatek inspirace pro natočení celove-
černího filmu.“ Jan Budař odpovídá na 
otázku, proč si tuto roli vlastně vybral: 
„Bylo to scénářem určitě.“ Chvíli pau-
za. „A bylo to režisérem určitě.“ David 
Švehlík to odsouhlasil a dodal, že drogy 
nikdy nebral, ale režisér Robert Sedláček 
po všech hercích chtěl, aby si pár dní v 

léčebně pobyli. To pro něj bylo moc zají-
mavé a také hodně důležité, aby věděl, 
jak vůbec roli zahrát. „Samozřejmě jsem 
ale za tak krátkou dobu nemohl poznat 
pravidelný chod v léčebně.“ Dosavadní 
úspěchy či neúspěchy zhodnotil produ-
cent Procházka: „Film si vede dobře, 
co se týče ocenění. Zatím ho v kinech 
vidělo 30 000 diváků, slibovali jsme si 
tak sto tisíc diváků. Ale máme nabídky 
do zahraničí. Možná jsme špatně zvolili 
téma. Drogy už tu byly. Lidé se nechtějí 
dívat na špinavé feťáky s pěnou u huby.“ 
David Švehlík se zapojil do hovoru, že 
to možná bylo i malou propagací filmu. 
Producent Procházka oponoval, že byla 
úměrná rozpočtu filmu a že se dělalo, co 
se dalo. Bylo trochu patrné, že ho mrzí, 
že se Pravidla lži nedostali v Karlových 
Varech do hlavní soutěže, ale byly zařa-
zeni do kategorie Na východ od západu. 
Na hosty padaly nejrozmanitější otáz-
ky, ke konci Jan Budař dokonce jedné 
z přítomných žen zazpíval svoji píseň 
Amigo. Diváky také zajímalo, proč má po 
celou dobu na očích černé brýle. „Pro-
tože oční kontakt je náročný, takhle se 
nemusím nijak tvářit, nemusím používat 
mimiku. Obzvlášť rád to dělám při focení 
– nechám fotit jen tvář.“ A jakou roli by 
si nejraději zahrál David Švehlík? „Moje 
vysněná role je hrát Budaře.“ Rozhovor 
se zástupci filmu Pravidla lži se chýlí ke 
konci, pokud stále ještě váháte, jestli na 
ně do kina jít či nejít, přečtěte si slova 
Jana Budaře a Davida Budaře, kteří hla-
sují jednoznačně pro: Jan Budař:„Je to 
dobrý film. Je to napínavé, hrají tam zají-
maví herci. Podpořte český film!“ David 
Švehlík: „Honza to řekl fakt krásně. Film 
se vymyká české produkci, neupravuje 
realitu, ukazuje ji čistou, neposkvrně-
nou. Má na to určitě vliv i to, že Robert 
Sedláček je dokumentarista a že na první 
místo postavil film a ne sám sebe.“ Je 
to řečeno fakt krásně a myslím, že za 
celou naši redakci můžu Pravidla lži všem 
doporučit!

Herec David Švehlík. Stále zamyšlený.

Jan Budař vypráví...

Jan Budař
K
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● v současné době hraje
   v Národním divadle v Praze
● hrál například ve filmech: 
   Nuda v Brně, Vratné lahve, 
   Pravidla lži, Čert ví proč, nebo
   Mistři

● narozen 
31. července 
1977 ve Frýd-
lantu
● studoval 
brněnskou 
JAMU

Jan Budař s Davidem Švehlíkem

foto: jro
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Černobílý film The Little foxes 
neboli Lištičky z roku 1941 od 
Williama Wylera byl natočen na 
námět divadelní hry Lillian Hell-
manové z prostředí provinčního 
města na přelomu minulého sto-
letí. The Little foxes je jeden ze 
tří filmů, které se na 42. roční-
ku MFFKV promítaly jako pocta 
Williamu Wylerovi.

Intriky, lži a vypočítavost mávají rodem 
Hubbardů. Všem členům rodiny jde 
jen a jen o největší zisk, pro něž jsou 
schopni všeho. Hlavní postavou je Regi-
na, chamtivá žena s pocitem křivdy z 
nenaplněného života, která se snaží 
ukořistit největší majetek a neváhá 
kvůli tomu napomoci i manželově smr-
ti. Celý rod je zkažený, jedinou klad-
nou osobností je Reginy dcera, která 
prosvětluje ten pokřivený svět dospě-
lých. Její postava postupem dospívá. 
Na konci filmu už není to naivní dítě, 
ale stává se ženou. Pochopila matčiny 
lsti, ztratila otce a našla lásku. Příběh, 
kde hlavní roli hrají peníze, končí Regi-
niným úspěchem. Stává se bohatou 
avšak opuštěnou ženou.

Lištičky
Země: USA

Režie: William Wyler 
Sekce: Pocta Williamu Wylerovi

Co my na to:

Gabriela Štěpányová 
Tím nejhezčím zážitkem z filmu byl pro mě pocit, že sedím na balkóně krásného 
Karlovarského divadla a mohu si užívat zvláštní festivalové atmosféry. Představ-
te si třeba Národní divadlo, kde nad jevištěm visí obrovské filmové plátno, na 
kterém běží Babička od Boženy Němcové. Tak přesně něco obdobného jsem 
zažila tam a pocítila v sobě ten zvláštní neidentifikovatelný pocit. Pokud bych 
se měla vyjádřit o filmu Lištičky, musela bych nejprve podotknout, že jsem byla 
velmi překvapená, když se černý obraz přede mnou proměnil v černobílý. V tu 
chvíli jsem si jen v duchu povzdychla: „A bože, film pro pamětníky!“ Doufám 
jen, že mi někdo nebude mít za zlé, ale přece jenom tyto filmy nepatří mezi mé 
nejoblíbenější. „Dobře,“ řekla jsem si, „i takové snímky se mají vidět!“ I přes svůj 
malinký odpor, jsem musela nakonec uznat, že staré filmy mají své kouzlo.

Na mou paměť
Země: Itálie

Režie: Saverio Costanzo 
Sekce: Nová generace italského filmu

Ke každému filmovému festivalu patří zajisté i filmové 
propadáky a bohužel ani KVIFF nejsou výjimkou. Podle 
mého názoru jedním příkladem za všechny je film In 
memoria di me (Na mou paměť), který má zastupovat 
novou generaci italské kinematografie. Snímek, který 
má představovat duchovní poselství, pochází z dílny 
Saveria Costanza a je volnou adaptací románu Lacrime 
impure od Furia Monicelliho.

Mladý muž, jménem Andrea, na kterého doléhá úzkost a mali-
chernost světa, se rozhodne ve svém životě něco radikálně změ-
nit. Proto se společně s hlavním protagonistou ocitáme ve velko-
lepém klášteru na ostrůvku poblíž Benátek. Zde Andrea prochází 
mnohými duchovními cvičeními, jež ho mají připravit na povolání 
kněze. Z upoutávek na film vyplývá, že je tento snímek jakýmsi 
poselstvím, meditací a duchovním oproštěním. Ale je to spíše 
směska zmateného děje (dá-li se říci děje), nesmyslných dialogů 
a scén, které jsou stále o ničem s notnou dávkou náboženských 
plků (snad mi věřící prominou), které působí jako výkřiky do 
tmy. Přijde mi, že se v 70% filmu objevují stále stejné záběry 
dlouhé chodby, kde procházejí tytéž osoby z jednoho pokoje 
do druhého. Bohužel nám význam jaksi ušel, ale nebyli jsme 
jediní, neboť během filmu odešla dobrá polovina sálu. Zajisté 
není nutné zdůrazňovat, že pro nás byl film Na mou paměť 
obrovským zklamáním. Nečekali jsme, že se podobný snímek 
objeví na festivalu tohoto formátu.
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T ř í d a Země: Estonsko
Režie: Ilmar Raag 

Sekce: Na východ od Západu

Na plátně zmizel obraz a my 
nemohli odpoutat oči ze stěny. 
Strnulí v úžasu a zároveň děsu, 
jsme se pomalu vzpamatovávali 
ze silného zážitku. Celý sál byl 
ponořen do tmy. Lidé kolem nás 
jen mlčky seděli. Nikdo nebyl 
schopen slova. Před očima nám 
zbyl jen obrázek mrtvých stu-
dentů.

Snímek začíná hodinou chlapecké-
ho tělocviku. Hoši hrají velice urput-
ně basketbal, až na jednoho. Joseph 
jako jediný stojí na soupeřovo půlce 
a sleduje z povzdálí soutěživou vřavu. 
Z ničeho nic hráč jeho týmu získává 
míč a přihrává Josephovi. Každý křičí: 
„Přihraj! Přihraj!“ ale on přesto střílí 
na koš. Míč míjí obruč a odráží se zpět 
do hřiště. Líbilo by se vám kdyby vás 
za špatné rozhodnutí tvrdě potresta-
li? Ne? Joseph nemá takové štěstí, že 
by si mohl vybírat. Po zmařené šanci 
dostává několik ran, nakonec i míčem 
do zátylku. Přihlížející učitel taktně 
naznačí, že situace se přestává vymykat 
„normálním“ mezím a kluci se pomalu 
přesouvají do šatny. Pokračování inci-
dentu na sebe nenechává příliš čekat. 
Excentrický Anders začíná s hanlivými 
narážkami. Nadává. Slovně šikanuje. 
„Dneska si střílel poprvý? Neoblíkej 
se, my chceme vidět tvoje svaly! A co 
sprcha? Nebudeš se sprchovat? Nechci 
aby si smrděl ve třídě!“ Joseph zarytě 
mlčí, ale Anders to nevzdává, situace se 
hrotí. Náraz. Rána střídá ránu! Josepha 
zkrouceného v bolestech vlečou do dív-
čí šatny. Dveře bouchnou a Joseph se 
ocitá v davu polonahých dívek. Dvě 
dívky se snaží dveře šatny otevřít. Kluci 
držící dveře polevili a otevírá se drobná 
skulina. Upřený pohled dívky se zaře-
zává do očí jednoho chlapce. „Pusťte 
ty dveře Kaspare!“ říká přísným hla-
sem. Kaspar ji pozoruje, zkoumá výraz 
v jejích očích. Je to vteřina, ale dveře 
pouští a Joseph rychle vybíhá…

Večer téhož dne pořádají spolužáci 
večírek. Kasper je pozván na posled-
ní chvíli, ale s chutí ihned nasedá do 
autobusu a za několik minut se již 
těší radostnému přivítání. Thea, dív-
ka kvůli které dopoledne pustil dve-
ře, se ho laškovně ptá: „Kdes byl tak 
dlouho?“ Zanedlouho končí v obětí v 
zadním pokoji.Vášnivé polibky přeruší 
zlomyslný Anders. Začíná hádka mezi 
Andersen a Kasparem, která přerůstá 
v potyčku.

Druhý den je Josephovi ukraden domá-
cí úkol. Při odevzdávání se profesorka 
ptá, kde je jeho sešit. „Někdo mi ho 
vzal,“ odpovídá Joseph. Tím odstartuje 
lavinu dalších nepříjemností.

Anders a ostatní chlapci začnou Jose-
pha mlátit, Kasper se mu snaží pomoci, 
ale proti velké přesile je krátký. Násil-
níci jsou čím dál tím víc brutálnější. 
Všichni se začínají dvojici šikanovaných 
chlapců posmívat za jejich údajnou 
homosexualitu. Thea to nese dosti 
špatně a žádá Kaspera, aby přestal 
dělat problémy a bránit Josepha. On 
však odmítne a pohádají se.

Kasper s Josephem rozhodnou jed-
nat. Josephův otec je voják a tak je 
pro chlapce lehké opatřit si zbraně a 
dostatek munice. Následující den se ve 
školní jídelně strhává hrozivý krvavý 
masakr…

Co my na to:

Gabriela Štěpányová 
Znovu a znovu se mi vrací posledních 
pět minut filmu. Krvavá pomsta Josefa 
a Kaspara mi brala dech. Postřílená 
těla ležící na zemi jídelny, krvavé stopy 
po stěnách a dva mladíci stojící pro-
ti sobě s bouchačkou u hlavy. Krutý 
příběh šikanovaného mladíka ve mně 
zanechal paniku, vyvolal husí kůži a 
pocit nevolnosti. V celém filmu hraje 
nespravedlnost hlavní roli, avšak pasáž, 
ve které je Kašpar absurdně obviněn 
ze šikany Josefa, přestože je to právě 
on, kdo se ho zastává, mě rozhořčila 
úplně nejvíc. Význam filmu zvýraznila 
impresivní muzika, která podle mého 
názoru dala ději určitou drsnost.

Jan Píša
Výborná kamera. Živý děj. Reálné pro-
středí. To vše a mnohem více je spo-
jeno v tomto neuvěřitelném snímku. 
Dech beroucí krvavý závěr vyhrocuje 
pocity získané v průběhu sledování. 
Dramatičnost se stupňuje. Krev vám 
tuhne v žilách. Je to o to hrozivější, 
že události ve filmu mají reálný pod-
klad. Ale i přes toto napětí se těsně 
před koncem objevuje úsměvná scé-
na. Ponurou hudbu v pozadí přehlušil 
smích více jak poloviny sálu, který uti-
chl stejně rychle jako se ozval. Podle 
mého názoru by film měl vidět určitě 
každý, něco tak poučného, děsivého a 
pravdivého tu ještě nebylo.

Martin Moučka
Tento film mě zaujal hlavně tím, že 
byl natočen podle skutečné události. 
Příběh pojednává o šikaně, což je věc 
která se v dnešní době děje dnes a den-
ně, ale bohužel ji mnoho lidí přehlíží. 
Myslím si, že je velice dobře že někdo 
našel odvahu takovýto snímek natočit 
a tím přiblížil divákovi problematiku 
dnešní mládeže.

Andrea Brůhová
Šokující příběh, ponuré prostředí a 
především realistické výkony dvou 
hlavních představitelů způsobují, že 
tento snímek účinkuje jako ledová 
sprcha téměř na každého diváka. Mít 
možnost shlédnout tento jedinečný a 
nepředvídatelný film byl pro mě jedi-
nečným zážitkem a ještě dlouho poté 
jsem se z toho musela vzpamatovávat. 
Myslím si, že je tento příběh obrov-
ským morálním přínosem a měl by se 
promítat ve všech školách.

jpi
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Seděla jsem v kinosále a odpočí-
távala minuty do konce. V hlavě 
se mi honilo, jestli jsem fakt tak 
blbá, že mám pořádný zmatek v 
tom, co se vlastně ve filmu děje 
a nemůžu pochopit jeho poin-
tu. Po pravé ruce mám zbytek 
redakce, tak se ptám na jejich 
reakce. Jsou stejně chladné jako 
ty moje, za našimi zády se ozývá 
hluboké oddechování a pár lidí 
dokonce ze sálu odchází. Dolina 
je film složitý na pochopení, je 
plná metafor a alegorií a řekla 
bych, že jen hrstka vyvolených 
pochopí jeho význam. Po násled-
né tiskové konferenci pro mě 
film ale získal zcela jiný rozměr, 
zjistila jsem, že plno detailů mi 
uniklo, ale naštěstí je režisér 
Zoltán Kamonci nebo přítomní 
herci János Bán nebo Piroska 
Molnár osvětlili.

Film pochází z maďarskorumunské 
koprodukce a na karlovarském festi-
valu je v soutěžní sekci. Drama se ode-
hrává ve fiktivním městě Bogdanski 
Dolina, které vypadá jako skutečné. 
Při té hromadě odpadu co lidstvo 
vyprodukuje vás ani nenapadne, že 
by město zamořené puchem z hnijícího 
smetí nemohlo existovat. Město je pod 
nadvládou blíže neurčené diktatury, 
které se podřizují všechny činnosti. 
Možná vám situaci ve městě Doli-

na přiblíží víc samotný režisér filmu:  
„Chtěl bych zde zdůraznit diktaturu, v 
které jsme žili všichni během 40-50 let. 
Chci ukázat, že způsob takového živo-
ta je vždy možný, je to hrozící nebez-
pečí. Dolina je o naší minulosti, smutné 
přítomnosti v některých státech, ale i 
o možné budoucnosti. Dolina napro-
sto nelze najít na mapě, ale může se 
nalézat kdesi v rozvojových částech 
světa, v budoucnosti i na Západě. Je 
to fiktivní město, ale chtěli jsme doku-
mentárním stylem ukázat skutečný 
běžný den ve městě a všední starosti. 
Divák by měl mít pocit, že takové měs-

to někde existuje, existovalo a může 
existovat. Chtěl jsem také zobrazit 
maloměšťáctví, velmi důležitá je role 
bordel mamy – nejlépe vyjadřuje, jak 
jsou lidé nuceni jednat v takové situaci, 
jsou zahnáni do kouta, jejich pocity 
– žárlivost, závist jsou zcela změněny.“ 
Film Dolina vznikl na motivy románu 
Ádáma Bodára: „Předloha je dosti jiná, 
román má strukturu spirální, není psán 
chronologicky, ale pořád se vrací na 
začátek, pak zase pokračuje. Nejdříve 
jsme to zkusili použít, ale nakonec jsme 
to vzdali, bylo to náročné. V románu 
není skutečný konec, je otevřený. Kon-
takt s vnějším světem je v knize zajištěn 
prostřednictvím poštovních holubů, ve 
filmu je to nahrazeno nedokončeným 
koncem - útěkem z města – systém zasí-
lání zpráv z boje – možná zahynou, ale 
jejich těla upozorní na blízké nebezpe-
čí - dají zprávu vnějšímu světu, co se 
děje kolem nás. V čele města stojí něco 
jako církev, není to blíže definováno. 
Měli jsme s tím velký problém, vyhnout 
se slovům, která by popisovala skuteč-
nou církev nebo náboženskou skupinu, 
museli jsme najít design, který by neu-
kazoval na konkrétní církev nebo sekty 
(mohlo by to vyvolat kritiku). Chtěli 
jsme vytvořit hypotetickou skupinu, 
která má ideologický základ. O dikta-
tuře můžeme hovořit, pokud existuje 
někdo, kdo si myslí, že má možnost 
rozhodovat, co je dobré a co špatné. 
Já velice dobře vím, že je to těžký film 
na sledování, pochopení, má mnoho 

Dolina Země: Maďarsko
Režie: Zoltán Kamondi 
Sekce: Soutěžní sekce

Producent  Andreas Tóth, herec János Bán a režisér Zoltán Kamondi

foto: jro
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úrovní, což vychází z díla Ádáma Bó-
dora.“ Jánose Bána v Čechám známe 
jako Otíka z Vesničky mé střediskové, 
ale v Dolině nemá tak mírumilovnou 
tvář – hraje jednoho z diktátorů. „Je 
to zcela jiná role, než podle které jsem 
tady znám. Ale taková role také patří 
do mé práce. Snažil jsem se jí přidat 
lidskou tvář.“ Pirožka: “Má role je vní-
mána jako negativní, proto jsem chtěla 
ukázat i její slabé stránky. Ona se dobí-
jí krásou, mládím, má ohromou moc, 

spřádá síť a jakmile cítí oběť, tak po ní 
skočí. Pro herečku je samozřejmě lepší, 
když hraje kladné role a je populární, 
ale záporné role jsou větší výzva. Doli-
na je jedním z nejzajímavějších filmů, 
co jsem na festivalu viděla a neškodilo 
by ho vidět ještě jednou, abych se na 
děj mohla více soustředit a najít to, co 
nám chtěli tvůrci předat. Je obdivuhod-
né, že vznikají filmy pro tak malé, ale 
o to více náročné publikum.

Cesta za svatým Diegem
Země: Argentina

Režie: Carlos Sorin 
Sekce: Jiný pohled

Originální název poněkud klame. Možná si stejně jako 
já myslíte, že ve filmu půjde o jedno z nejslavnějších 
měst USA - San Diego. Opak je ale pravdou! Český 
název „Cesta za svatým Diegem“ možná napovídá více, 
přesto je těžké odhadnout, o co půjde. Tento poutavý 
snímek vypráví o hospitalizování jednoho z nejslav-
nějších fotbalových hráčů Diega Armanda Maradony 
z pohledu jeho celoživotního obdivovatele.

Tati Benítez, lesní dělník ze zapadlé argentinské vesničky, je 
fanouškem fotbalu. Jeho idolem je Diego Maradona, legendární 
fotbalista, který byl v roce 2004 převezen do nemocnice v Buenos 
Aires kvůli srdeční příhodě. Tati věří že Diegovi může pomoci 
a proto se vydává na dlouho cestu s kuriózním darem. Téměř 
přes celou Argentinu veze Maradonovu sochu vytesanou do 
kořene vyvráceného stromu. Potkává mnoho lidí, většina se ho 
ptá: „Kam jedeš? A co to vezeš?“ Na odpověď: „To je dřevěná 
socha Diega Maradony. Vezu ji Diegovi jako dar,“ se mu většina 
lidí vysměje. Považují ho za pošetilého blázna, ale i přesto mu 
pomáhají v cestě za tímto těžkým cílem.
Krásně natočený poučný příběh Tatiho Beníteze dává mnoho 
podnětů k zamyšlení. Ukazuje nádhernou přírodu jihoamerických 
pamp, dobrosrdečnost argentinských domorodců i nadšení a 
ochotu udělat pro svůj sen cokoliv.  Je v něm i mnoho úsměvných 
scén, které opravdu stojí za to zhlédnout.

Herec János Bán

Režisér Zoltán Kamondi a herečka 
PiroskaMolnár

jpi
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Kavárna POTMĚ
Kavárna byla vlastně černá kra-
bice na Divadelním náměstí, 
hned naproti Divadlu KV. Byla 
otevřena po celý festival od 10 
do 22 hodin, neboli od nevidim 
do nevidim. Na návštěvníky čeka-
la milá obsluha, káva nebo čaj, 
malá čokoláda a hlavně úžasný 
zážitek. Tentokrát se v kavár-
ně „promítaly“ nově i pohádky. 
Jako památku na nevšední proži-
tek, si každý návštěvník odnesl 
hrníček od Světlušky.

Ode dneška už vím, co je to tma. Mys-
lím tu pravou, černou jako uhel a bez 
žádného světelného záblesku. V tu 
chvíli je každý neviditelný, jen jeho hlas 
jemně zní tmavým prostorem…

První krok, první pocit. Strach. Celá 
nervózní jsem se pevně držela za 
rameno nějakého pána přede mnou 
a pokračovala spolu s ostatními třemi 
návštěvníky do hloubky černoty. Dveře 
klaply. „Tak teďka ještě projdeme dal-
šími dveřmi a ocitneme se v kavárně. 
Já vás poprosím, abyste se za žádných 
okolností nepouštěli toho před vámi, je 
to kvůli vaší bezpečnosti,“ promluvila 
k nám nevidomá průvodkyně Kami-

la. Mladičká dívka s brýlemi na očích 
působila jistě a chovala se jako každý 
jiný. Jen občas nataženýma rukama 
hledala cestu.

Krok co krok jsem vstupovala do 
neznáma. Byl to zvláštní pocit, když mě 
obklopovala ze všech stran temnota. 
Jediné co mě uklidňovalo, byl klidný 
hlas té, která se „zavřenými víčky“ žije 
po celý svůj život.

Slečna Kamila vzala mou dlaň a položila 
ji na židli, která byla zřejmě přímo pře-
de mnou. Snažila jsem se najít stranu, 
na kterou si mohu sednout. V tu chvíli 
jsem si připadala strašně směšně, a tak 
se mi koutky úst roztáhly do širokého 
úsměvu. Úsměvu, o kterém nikdo jiný 
než já nevěděl.

„Tak už jsem u vás. Dobrý den, já jsem 
Petr a budu se teďka o vás starat. Co 
vám můžu nabídnout: máme kávu, čaj 
nebo vodu,“mluvil odněkud sympatic-
ký hlas. Vím, že jsem seděla u stolečku 
vedle svého kamaráda Martina Mouč-
ky a koukala do neznáma, kde jsem si 
představovala stojícího čišníka Petra. 
Jsem v kavárně, sice potmě, ale i přesto 
je přece stylové dát si kávu. Proto jsme 

já i Martin poprosili o presso. Abych 
řekla pravdu, v tu chvíli mi bylo jedno 
co piji. Plna úžasu jsem si užívala té 
zvláštní chvíle.

Jemný povrch. Zaoblené tvary. Malé 
ouško. Prst mi pomalu putoval po 
hrníčku a já se snažila v duchu hádat, 
jak asi vypadá. První opatrný lok. Ach, 
to je dobrota!

Příjemná konverzace s párem, který 
byl zřejmě u stejného stolečku, umoc-
nila mé nadšení. Nedokáži popsat ten 
pocit, který mě ovládal, když jsem byla 
pohlcena tmou. Vím jen, že první ner-
vozita pominula a moje oči si přivykli.
Avšak i takový nevšední zážitek jed-
nou musí skončit. Nevědomky kolik je 
hodin jsme spolu s Martinem zavolali 
na čišníka Petra, abychom ho požádali 
o odchod. Zrovna kolem nás odcházela 
skupinka, proto jsme se rychle zvedli, 
v jedné ruce držíc hrneček se chytli 
toho před sebou a pomaličku opouš-
těli kavárnu POTMĚ. Kavárnu bez vůně 
kávy, drnčení kávovaru, kde slyšíte jen 
hlasy neviditelných lidí a vidíte jen tem-
nou černotu.
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 Stěna kavárny se vzkazy od návštěvníků. 
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V Karlových Varech jsem 
již několikrát byl, ale nikdy 
jsem neviděl Filmový festi-
val. I když běželi záznamy 
v  televizi,  nikdy  jsem  je 
nesledoval, protože mi fes-
tival ve Varech přišel jako 
záležitost pro společenskou 
smetánku a snoby.

Letos jsem tam ale byl a zce-
la změnil názor. Filmový festi-
val je něco naprosto úžasného. 
Je to takový ten čas, který jste 
sice naprosto unavení z neu-
stáleho shánění vstupenek a 
hledání kinosálu, ale přitom 
jste spokojení jako nikdy.

Na festivalu jsem byl 5 dni, 
ale přišlo mi, jako bych tam byl 
několik týdnů. Po zvyku, kdy 
jsem do kina chodil jednou za 
týden a to jěště nepravidelně, 
shlédnutí 3 a více filmů za den 
na mě působilo, jako bych se 
začal časem pohybovat o něco 

rychleji než normálně. I tak, 
když jsme odjížděli, bych na 
festivalu zůstal jěště déle.

Když už je člověk unavený z 
jednotvárného sledování rúz-
norodých a zajímavých filmů, 
rád využije i jiných možností 
kulturního vyžití. Ať už návště-
vu divadla, výstavy nebo pose-
zení v jedné z mnoha kaváren, 
cukráren nebo pizzerií.

Sám by si člověk festival 
asi neužil, tak jako když má s 
sebou společnost. Navíc jsou-li 
to kolegové z redakce radost z 
pobytu na festivalu se zvětšu-
je. Pro celou redakci byl Filmo-
vý festival v Karlových Varech 
naší první „velkou“ novinář-
skou  akcí. Všichni moc dobře 
spolupracovali, a to ještě zvy-
šovalo atmosféru, kterou jsme 
si každý z Varů odvezli domů. 
Naprosto dokonale jsme byli 
sehraní a rád se budu na další 
naší redakční akci podílet.

KVIFF mýma očima
reportér Jan Pulpán

Půlminutový jingle před každým 
filmem bylo to správné naladění na 
festivalový film. Nová festivalová 
znělka pochází z dílen studia Naj-
brt, které s MFF KV spolupracovali 
již v předchozích letech. Autorem je 
Mikuláš Macháček. Autorem hudby 
je Jan P. Muchow. Zvuk měl na sta-
rost Pavel Rejholec, animaci Viktor 
Müller a supervizi Aleš Najbrt. Miku-
láš Macháček prozradil, že znělka je 
jen čistá grafika, vytvořená ve flas-
hi. Žádná kamera. S KVIFFem letos 
poprvé spolupracoval J. P. Muchow, 
renomovaný český hudebník, který 
má s filmovou hudbou zkušenosti. 
„Když jsem viděl nahranou grafickou 
část, líbila se mi sama o sobě a dost 
mě to inspirovalo.“ řekl Muchow při 
rozhovoru pro festivalový deník. 

V nahrávce zazní dva hlasy. Mužské 
„Kiss Me“ v podání prezidenta festi-
valu Jiřího Bartošky a velmi příjemný 
smích v podání herečky Jitky Jež-
kové.

Nová forma znělky měla velký 
úspěch a těšit se na ní můžeme nej-
spíše i na dalších ročnících MFF.

Festivalovovaá znelka...
... se letos opravdu vydařila. Úchvatná, poutavá a hlavně krátká!

I V

foto: jro

tpa
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Země: Polsko
Režie: Krzysztof Krauze

Joanna Kos-Krauze 
Sekce: Soutěžní sekceNáměstí spasitele

Vypráví o čtyřčlenné rodině z Warša-
vy, která je stejně jako další zájemci 
podvedena při dostavbě svého nového 
panelového bytu. Bartek, otec rodi-
ny, je následně nucen prodat současný 
byt a později i auto. Jako prozatim-
ní přístřeší pro svou rodinu zvolí byt 
jeho matky. Ta již několikrát Bartkovu 
rodinu finančně podpořila. Společné 
soužití však vede k častým konfliktům. 
Hlavně mezi Bartkovo ženou Beatou a 
jeho matkou, která velmi silně pociťuje 
ztrátu soukromí a vyvíjí na svoji sna-
chu psychický tlak. Znechucený Bartek 
svojí ženu opakovaně uhodí a odchází 
za svojí milenkou. Stav mezi Bartkem 
a Beatou postupně dojde až do fáze 
rozvodu.

Nejhůře celou situaci snáší Beata. 
Psychicky se hroutí, pije, zanedbává 
výchovu svých dětí, což svým způso-
bem vede i ke sblížení s ní a Bartkovo 
matkou, u které s dětmi pořád bydlí. 
Beata hledá útěchu i u svého příbuzen-
stva, avšak finanční pomoc nenachází. 
Po odjezdu Bartkovo matky do lázní 
odchází Beata se svými syny z bytu. 
Pod záminkou odjezdu k příbuzným, 
o čemž Bartek ví, se rozhodne se syny 
strávit „poslední“ hezký večer. Poté se 
v afektu rozhodne syny otrávit prášky 
a sebe nechat říznutím do tepny vykr-
vácet. Neúspěšně.

Na následném soudu, kde je Beata 
žalovaná za vraždu, vypoví Bartek v 
Beatin prospěch a všechnu vinu veme 
na sebe. Beata je propuštěna, děti 
odchází k Beatině sestře.

Námět tohoto polského filmu čerpa-
li tvůrci ze skutečné události. „Příběh 
se odehrál ve Varšavě nedaleko místa, 
kde jsme bydleli. Nikdy jsme se však 
se skutečnými představiteli nesetkali 
osobně, což jsme na začátku cítili jako 
velkou nezodpovědnost. Založit námět 
filmu na příběhu osob, které jsme nikdy 
osobně nepoznali.“ popisuje vznik filmu 
režisér Krzysztof Krauze. „Natáčeli jsme 
film o našich vlastních charakterech a 
banálnostech každodenního života. Je 
to film o jistých věcech a problémech, 
před kterými stojíme všichni. Ať jsme 
Poláci, Češi, nebo Američané.“ pokra-
čovala spolurežisérka filmu, manželka 
Krzysztofa Krauzeho, Joanna Kos-Krau-
zeová. 

Do filmu byli záměrně obsazeni ne tolik 
známí herci, aby se divák soustředil hlav-
ně na děj filmu. Scénář zpočátku nikdo 
nechtěl zrealizovat. „Točili jsme se v 
takovém kruhu. Nikdo neměl o scénař 

zájem. Nakonec se kruh uzavřel a našli 
jsme partnery pro realizaci.“ vysvětluje 
Krauzeová. Z natočených padesáti hodin 
hovorů a rozmluv, tvořili manželé Krau-
zovi scénář ve svém domě na venkově. 
Navíc spoluautory scénáře byli i tři hlavní 
představitelé filmu.  

„Gesto zabít sama sebe a svoje děti 
je jeden z nejhlavnějších elementů ve 
fimu vůbec. Tím, že na sebe manžel 
hlavní představitelky na konci filmu 
veme u soudu veškerou zodpovědnost, 
se u ní dostane na vyšší úroveň. Další 
důležitý aspekt je i boj ženy o duši své-
ho manžela, který nakonec vyhraje.“ 
vysvětluje Krauze hlavní myšlenku filmu. 
„V některých pasážích je tento film bra-
ný jako feministický. Je to jeden z mála 
filmů natočený ženou. Polské feministky 
nás velice podporovaly. Film je natočený 
pro ženy, které nemají sílu promluvit,“ 
dodává spolurežisérka. 

Podle producenta filmu Wojciecha 
Danowskiho je Náměstí spasitele prů-
měrně rozpočtový film. „Náklady byly 
asi kolem 800 až 900 tisíc dolarů. Natáčel 
se 27 dní. V zahraničí jsme film ještě 
nemohli ukázat. Distribuce musí počkat, 
až skončí festival,“ řekl producent Woj-
ciech Danowski.

„Myslíme si, že KVIFF je výborný fes-
tival, který má štestí na polský film a 
obráceně. Je velice důležitý, má svým 
způsobem větší prestiž, než festival v 
Cannes. Braňte ho, chraňte tuto jedineč-
nou ideu, která otevírá brány do celé-
ho světa,“ zakončil tiskovou konferenci 
Krauze.

Producent Wojciech Danowski a režiséři Joanna Kos-Krauze a Krzysztof Krauze

tpa

foto: jro
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Země: Polsko, Německo
Režie: Stanisław Mucha 

Sekce: Na východ od ZápaduNaděje
Měl jsem trochu problém s nale-
zením Divadla Karlovy Vary, ale 
nakonec se podařilo. Znaven 
cestou a třemi patry točitých 
schodů jsem usedl do pohodlné 
sedačky na divadelním balkóně. 
V sále již bylo temno. Festivalo-
vá znělka pomalu končila a já s 
nostalgickou zvědavostí očeká-
val co se bude dít… 

Hlavní hrdina Franciszek je z věřící 
rodiny a touží po povolání právníka. Je 
štamgastem soudní síně, často odchází 
jako poslední z budovy. Jeho otec je 
varhaník v místním kostele. Franczisek 
pravidelně každé ráno otevírá brány 
božího chrámu, jehož oltářní stěna se 
pyšní nádherným a cenným obrazem 
anděla pocházející z 15. století. Jedné 
noci konečně dostane možnost zúročit 
nabité policejní a soudní zkušenosti. 
Zůstává sám v kostele a číhá na pláno-
vanou krádež obrazu. Pachatele nato-
čí noční videokamerou. Načež začne 
organizátora krádeže vydírat. Jeho 
přístup je téměř zcela profesionální, 
diktuje neústupně podmínky bez jedi-
ného zaváhání. Nechce nic majetného, 
jen aby se obraz vrátil do kostela. Hra 
se vyostřuje. Při zastrašování je zra-
něn černým autem a končí v nemoc-
nici. Jeho dívka ho prosí, aby nechal 
nebezpečných hrátek, ale on je velice 
tvrdohlavý a nehodlá se vzdát... 

Co my na to:

Jan Píša
Akce střídá akci. Napětí by se dalo krájet. I tak se dá popsat tento snímek. 
Navenek nebojácný Franczisek ukrývá ve svém nitru strach, který vychází 
na povrch, když se mu jednoho dne utrhne při seskoku hlavní padák. Do 
té doby byl téměř dokonalý, ale teď, když ustrašený padne do náruče své 
dívky se velice přibližuje divákům. Zajímavá je také spolupráce syna a otce, 
který ví, o co se Franczisek snaží. Otec není proti, naopak mu poskytuje 
rady a dodává odvahu. Celkově je film velice povedený, práce režiséra 
Stanisława Muchy je opravdu znamenitá.

Země: Kazachstán
Režie: Damir Manabai 

Sekce: Na východ od ZápaduMsta
Nekonečná planina. Pustina bez 
života. Prostě drsný kraj s ješ-
tě drsnějšími obyvateli. To je 
kazašská step, kde vzduchem 
proudí jen vítr, letící šípy a zvuk 
běžících koní. Asi takhle se dá 
popsat Kek, krutá Msta dvou 
rodů za své děti.

Film Damira Manabaje vypráví o nena-
plněné lásce dívky Žemal z rodu Žau-
mitů a Jeršora z nepřáteleného rodu 
Adajů. Jejich příběh se dá přirovnat k 
tragédii Romea a Julie, avšak je pevně 
ukotven v realitě a živelném duchu 
stepi.
Milencům je dopřána jen jedna noc 
štěstí, za kterou oba dva zamilované 
postihne krutý trest. Žemal nezlomí 
ponižující mučení, jemuž jí vystaví 
vlastní rodina, ale daleko hroznější 

trest postihne mladého Jeršora. Tomu 
je nasazena mokrá kůže na hlavu, 
která spolu s pálícím sluncem, přivádí 
Jeršora k bláznovství.
Pak už jen válka. Krvelačný boj dvou 
rodů, kde láska byla jen záminkou. Bar-
barská krutost rodičů ke svým dětem 
je zarážející a nepochopitelná, avšak 
skutečná.

Smutný příběh má i smutný konec. Jer-
šor je zasažen šípem a umírá Žemale 
v náručí. Její hlasitý pláč se rozléhá 
krajinou… 

Co my na to:

Gabriela Štěpányová
Mohu se jen ptát, kam se podě-
la lidskost. Film vypráví o nevy-
spělé společnosti v pusté stepi, 
kde rozhoduje muž a boj. Tento 
svět je pro mě nepochopitelný 
a přijde mi strašně nespraved-
livý. Člověk se chová jako zvíře, 
které prahne někoho kousnout, 
aby dokázalo svou sílu. Je to 
zvláštní a děsivé. Mohu jen zno-
vu děkovat za to, že žiji v tuhle 
dobu a na tomto místě.

jpi

gst
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Řekla bych, že z čaje vypité-
ho s paní Věrou Chytilovou 
měl obavy i moderátor Jakub 
Železný. Ostrý jazýček naší 
nejvýznačnější režisérky je 
dobře znám, proto bylo potře-
ba se na ni dobře připravit. 
Nevím, jaký pocit z ní měli 
ostatní diváci, ale mně při-
šla velice vtipná, okouzlující, 
přísná, ale solidární se svým 
okolím :) Jejím partnerem 
na pohovce v improvizova-
né čajovně byl herec a muzi-
kant David Kraus. Společně 
předvedli tragikomedii Hezké 
chvilky bez záruky.

Režisérku Věru Chytilovou asi není třeba 
představovat. Právoplatně se jí říká první 
dáma české kinematografie. Ona sama 
je ke svému dílu dosti kritická, ale výčet 
filmů z její dílny mluví za vše. Vyjme-
nuji alespoň některé: O něčem jiném, 
Sedmikrásky, Ovoce stromů rajských 
jíme, Hra o jablko, Kalamita, Fauno-
vo velmi pozdní odpoledne, Kopytem 
sem, kopytem tam, Šašek a královna, 
Dědictví aneb kurvahošigutntag či Pas-
ti, pasti, pastičky. Teď k nim přibyly i 
Hezké chvilky bez záruky. „Odehrávají 
se v ordinaci psycholožky, kde se řeší 
složité i malicherné případy. Chvílemi je 
to komedie, chvílemi tragédie.“ Jedinou 
kladnou mužskou roli si zahrál David 
Kraus, syn populárního moderátora Jana 
Krause. Můžete ho znát z filmu Bolero 
nebo si vzpomenete na píseň „Zuzano“, 
kterou jednu část populace pobouřil a 

druhou velice pobavil. Jak on vzpomíná 
na natáčení s tolik obávanou režisér-
kou? „Bylo to úžasné. Já myslím, že to 
jsou spíš takové legendy, co se povídají 
o paní režisérce. A vyprávějí je herci, 
co s ní třeba ani vůbec nespolupraco-
vali.“ „V mé přítomnosti se to vždycky 
chválí.“ Dodala paní Věra Chytilová, ale 
souhlasila s Davidem, že natáčení bylo 
bezproblémové. David ale po chvíli při-
znal, že na sebe křičeli (prý v dobrém) 
hned první den natáčení, protože mělo 
dojít k natáčení milostné scény. „Všude 
se takové scény natáčí naposled, jen s 
paní Chytilovou se natáčí jako první.“ 
Ta z toho usoudila, že je David plachým 
hochem :) Ve filmu si zahrála i Davido-
va skutečná matka. „Vyzařovala mezi 
nimi taková důvěra,“ prohlásila o tom 
paní režisérka a i David s tím byl spo-
kojený. „Dobře jsem se ztotožnil s rolí, 

navíc moje maminka byla moje skutečná 
máma. Moje filmová postava je krapet 
zamindrákovaný, takový jemný hoch.“ 
Nemohla nepadnout otázka, proč je ten-
to zamindrákovaný kluk onou jedinou 
kladnou mužskou postavou ve filmu. 
Paní režisérka se nezapře. „Je to pohled 
nás žen.“ Svoji suverénní povahu paní 
Věra Chytilová prokázala, když si dva-
krát za povídání zvedla mobilní telefon. 
Nemohu nedodat, že moderátor Jakub 
Železný ji to schvaloval „proč ne, nic se 
neděje“, ačkoli jindy držel otěže vysílání 
pevně ve svých rukou. Filmovou hudbu 
pro film Hezké chvilky bez záruky složil 
také David Kraus. Režisérce se líbila a 
ráda dává lidem příležitost. V tu chvíli 
trochu zašramotil mikrofon a paní Věra 
Chytilová si neodpustila směrem ke zvu-
kařům: „Vy tedy profesionálně pracuje-
te!“ Nechci, aby jste z toho usoudili, že 

s Věrou Chytilovou a Davidem Krausem
Čaj o ČTvrté... 
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● narozena 2. února 1929 
   v Ostravě
● přední česká filmová režisérka
● studovala původně architekturu
   pracovala jako kreslička, 
   laborantka a manekýnka
● před kamerou se objevila v malé
   roličce ve filmu Císařův pekař a 
   pekařův císař
● za kamerou začínala na 
   Barrandově jako klapka, odtud
   se vypracovala až na pomocnou
   režisérku
● vystudovala FAMU

Věra Chytilová

Režisérka Věra Chytilová

foto: jro

foto: Česká televize
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paní Věra Chytilová je na lidi skutečně 
pes a moc se s nimi nepáře, naopak; 
mně přišla neuvěřitelně milá a osobi-
tá. O pár minut později začalo být v 
čajovně trochu dusno; jedna z divaček 
chtěla vědět, jestli je pravda, že David 
nemá maturitu. Ten bez okolků odpo-
věděl, že nemá, snažil se i vysvětlit, 
proč školu opustil, jestli lituje, nelituje. 
Bohužel mladou studentku odpověď 
moc neuspokojila, snažila se Davidovi 
promluvit do duše, co bude dělat, když 
mu nevyjde hraní nebo muzicírování a 
tak dále a tak dále. Bylo by to celkem 

v pořádku, kdyby u toho nepoužívala 
tak nadřazený výraz a nepříjemný tón 
hlasu. „Starejte se o sebe,“ zakončil 
toto téma David. Nakonec se ještě vyjá-
dřil k otázce, jestli tedy za jeho relativ-
ní slávu může tatínek Jan Kraus. „Já 
jsem se prostě narodil tomuhle tátovi. 
Já za to nemůžu, že je v televizi. A já 
s nim mám Uvolněte se od malička.“ 
Davida Krause určitě z talkshow jeho 
otce dobře znáte. A jaká je spoluprá-
ce mezi oběma Krausy? „Pracovat pro 
tátu je to nejtěžší, chcete se ukázat a 
záleží vám na tom víc. Táta vás také 
zároveň vychovává. Navíc nikdy neví-
te, jestli se mu to skutečně líbí nebo 
ne, dozvíte se to až od někoho jiné-
ho. Naším prostředníkem je nejčastěji 
máma.“ David opět připomenul ne pří-
liš příjemnou roli prominentního syna. 
„Když jsme začali dělat Uvolněte se, 
byl to hnůj, všichni mi to předhazova-
li, ale táta říkal, že si zvyknou. A měl 
pravdu.“ David Kraus hrál také vraha 
ve filmu Bolero. „Chodili mi dopisu 
typu ,ty jseš úchylnej doopravdy, tys 

to nemusel hrát´ a podobně.“ Nao-
pak paní Chytilovou téma dětí slavných 
rodičů zaujalo a „chytila“ se ho: „ Moje 
děti se ke mně taky nechtějí znát, aby 
neměly protekci nebo tak. Každej je 
nějak vadnej, no.“ Další nezapomenu-
telný výrok z jejich úst vyšel, když se za 
jejími zády hostům nalévala další várka 
čaje a ona nevěděla, k čemu ten zvuk 
přiřadit. „Kdo tady čůrá?“ Paní režisér-
ka zavzpomínala i na svoje začátky u 
filmu, kdy ji ale nepatřil post režisér-
ky, ale klapky. Již tam se projevila její 
touha celý film řídit. „Jednou jsem do 
ticha při natáčení, řekla ,Stop!´. Pan 
režisér byl zmatený, co se to děje a 
zeptal se, ,kdo to řekl?´ Potichoučku 
jsem se k tomu doznala a na rozzu-
řené výtky pana režiséra, jak jsem si 
to mohla dovolit, jsem odpověděla. 
,No, když mně se zdálo, že špatně hrá-
li.´ No, a pak jsem musela za dveře,  
abych nevyrušovala.“ Padla otázka, 
jestli jsou oba hosté šťastni. Věra Chy-
tilová ukázala svůj černý humor, když 
prohlásila: „Já jsem šťastná, že už tu 
dlouho nebudu.“ A co David? „já jsem 
šťastný, že se mě na to lidi ptají.“ Typic-
ké krédo slavná režisérka nemá, ale 
snaží se řídit tím, aby nedělala nic, s 
čím nesouhlasí. S odstupem času se na 
své filmy dívá dost kriticky, ale je jí to 
celkem jedno, netrápí se tím. Říká si: 
„Film je vadnej, já jsem vadná, no a 
co. A on je nakonec úspěšný? Diváci 
jsou vadní...“

 Herec a zpěvák David Kraus

David Kraus
● narozen v roce 1980 v Praze
● se svou kapelou vystupuje v mj. v otcově 
   pořadu Uvolněte se, prosím
● zahrál si například ve filmech Hezké chvilky
   bez záruky, nebo Bolero
● hraje v divadle Ta FantastikaK
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Na český film Pravidla lži režiséra 
a zároveň scénaristy Roberta Sed-
láčka reagovali diváci v naplňeném 
sále karlovarského divadla velmi 
pozitivně. Vtipné dialogy herců, 
jako třeba Jiřího Langmajera nebo 
Jana Budaře, jistě rozesmály úplně 
každého.

Film popisuje soužití komunity dvanácti lidí 
na statku na Šumavě, která se pokouší bojo-
vat proti své závislosti na drogách. Jeden 
rok by měli strávit izolováni od ostatních. 
Sami se živí, sami si vaří a učí se mezi sebou 
vycházet, navzájem si pomáhat, ustát boj 
s drogami.

Žádné drogy. Žádný vztah mezi mužem a 
ženou. Žádný sex (a jak říká ve filmu Jan 
Budař - hlavně s mužem, na to bacha!). 
Žádná lež. To jsou přísná a zásadní pravidla 
v komunitě, za jejichž porušení hrozí vylou-
čení. Skupina musí k sobě být upřímná, 
proto se pravidelně schází na společných 
sezení, kde probírají svoje zážitky, pocity, 
pokroky. Zároveň se tady můžou svěřit se 
svými problémy a seznámit ostatní, co se v 
nich odehrává. Všichni si musí být rovni a 
v komunitě mají stejný hlas.

První zkouškou pro každého člena je poto-
pit se pod ledové kry nedalekého rybníka. 
A i tímto způsobem vstoupí do komunity 
nový člen. Třicetiletý Roman, který, jak řekl 
terapeutce při vstupním pohovoru, se roz-
hodl ukončit svojí závislost dobrovolně. 
Čas ubíhá, nervy pracují. Některým členům 
vrací jejich zážitky z minulosti. A postupně 
se doberou k tomu, že smrt jejich kama-
rádky, také drogově závislé, nebyla smrt, 
ale vražda. Lidským pudům se také nedá 
poroučet a i přesto, že je vztah v komu-
nitě přísně zakázán, rozhodne se Jolana 
přiznat před všemi, že miluje Milana a chce 
s ní mít vztah. Ten se však zachová vůči ní 
velice ošklivě a při vážné ostré debatě mezi 
ostatními členy se jí nezastane. Hlasování, 
jestli vztah ostatní schvalují, nebo zavrhují, 
dopadne negativně. Milan komunitu musí 
opustit.

Země: Česká republika
Režie: Robert Sedláček

Sekce: Na východ od ZápaduPravidla lži
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Včera byla v karlovarském divadle 
uvedena projekce filmu Pravidla 
lži, jak jste byl spokojený s reak-
cemi diváků?

Moc. Bylo úplně narvané to divadlo kar-
lovarské, kde se film pouštěl. Úplně po 
strop, což se málokdy asi tam děje. Nevím, 
asi na festivalu tedy jo. Ale nás to moc 
potěšilo. A reakce těch lidí byly skvělé. 
Bylo vidět, že diváky film baví a zajímá. 

Jak se cítíte, když se na sebe dívá-
te? Jak hodně jste na sebe kritický?

No tak jak kdy. Někdy mám pocit, že bych 
to předělával, někdy mám pocit, že bych 
to nepředělával. 

A u filmu Pravidla lži?

Tak tam ta role mě velice bavila, takže 
tam bych to zas až tak úplně moc nepře-
dělával.

V jednom rozhovoru s vámi jste 
řekl, že doma nemáte televizi. 
Nechybí vám?

Už jí mám. (smích)

Na jakou roli nejraději vzpomíná-
te? S jakou jste se nejvíc ztotožnil, 
nebo naopak neztotožnil?

Mám rád všechny role, které jsem hrál. 
S kterou jsem se ztotožnil, nebo nezto-
tožnil, to nevím. Nemám moc rád, tak-

hle o tom mluvit, jak se herec ztotožňuje 
s rolí. Dělám povolání, které je trochu 
zvláštní možná. Beze sporu je. Být hercem 
je zvláštní. Baví mě to, a to považuju za 
štěstí. Nejraději mluvim o filmem, které 
je možné vidět, třeba v kinech, což jsou 
právě Pravidla lži, nebo Vratné láhve.  
A tak...

Když točíte film, vcítíte se stopro-
centně do své role?

Těžko se to popisuje. Neumím o tom moc 
mluvit, jak se člověk vciťuje, nebo nevciťu-
je. Jsem prostě herec, což je zvláštní, jak už 
jsem říkal. Víc bych to nerozebíral.

Co se týče filmů tady na festivalu, 
zaujal vás nějaký? Jaké máte zážit-
ky z těch, co už jste viděl?

Já jsem bohužel přijel včera a kromě Pra-
videl lži jsem zatím neviděl žádný film. 
(smích)

Jste ve Varech čistě pracovně, nebo 
si užívate i volna?

Já jsem tady hodně pracovně a zároveň 
si užívam i volna. Takže je to tak jedno s 
druhým, což je dobrý. 

Když se vrátíme k filmu Pravidla 
lži, máte vy ve vašem životě svého 
ideálního staršího bratra?

Staršího ideálního bratra? To nevím. Já 
mám sestru a ta je mladší. (smích)

Někdy mám pocit, že bych to předělával, 
někdy mám pocit, že bych to nepředělával. 
rozhovor s hercem Janem Budařem

Redaktorka Hanka Kubovcová a šéfredaktorka Tereza Pavlovsky 
      při rozhovoru s hercem Janem Budařem

foto: jro

socha MFF

foto: jro



mezi� námi�2

42. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 29. 6. - 7. 7. 2007

Země: Polsko
Režie: Marek Stacharski 

Sekce: Na východ od ZápaduOdpusť
Krásná mladá žena. Ale zneuži-
tá. Její duše je zraněna, avšak 
život jde dál a ona se snaží smí-
řit s touto hroznou zkušeností 
a zapomenout. Násilník bojuje 
se svým svědomím a pokouší se 
žít normálně, bez násilí, které 
páchal... Devadesátiminutový 
Przebacz je první celovečerní 
film Marka Starcharskiho.

Stan nemá lehký život. Za práci v auto-
dílně si vydělává málo peněz a bydlí s 
opíjející se matkou. Možná, že právě 
tento plytký život ho přivádí k měst-
skému gangu. Stan tedy ve dne řádně 
pracuje a večer se baví loupežemi, pře-
padáváním a vandalismem. Jedné noci 
se však toto řádění zvrtne a Stan se stá-
vá svědkem znásilnění mladé ženy.
Při jedné z večerních krádeží si Stan 
poraní nohu a je odvezen do nemoc-
nice. Zde se setkává se zdravotní sest-
řičkou. Je přátelská a milá, ale Stan ji 
často vídává ubrečenou před skříní s 
léky. V průběhu pobytu v nemocnici 
si začíná uvědomovat hrůznost svých 
činů. Vybavují se mu vzpomínky na 
znásilnění a se zděšením si uvědomí, 
že je to ona, ta žena, které ublížil.
Stan by rád svůj prohřešek odčinil 
a začne mladou ženu vyhledávat. 
Postupem času mezi nimi vzniká hez-
ký vztah, který do Stanova ponuré-
ho života vnáší trochu světla. Jenže 
městská temnota ho jen tak nechce 
pustit… 

Co my na to:

Gabriela Štěpányová
Film Przebacz ukazuje druhou tvář města, tu špinavou a temnou, a také 
lidi, kteří jsou díky svému sociálnímu postavení vyloučeni ze společnosti a 
hledají smysl života. Smutný příběh byl proložen i nějakou tou úsměvnou 
chvilkou a prosvětlil tak ponurý děj. Film mě určitě zaujal, ale kvůli depre-
sivnímu prostředí, ve kterém se odehrává, bych jej už víckrát nemusela 
shlédnout. 

Martin Moučka
Film Przebacz na mě zapůsobil velmi zvláštním dojmem. Ať již tím, že se 
jednalo o film z běžného života jedné ženy, kterou parta mladíků znásilní. 
Setkáváme se v něm s věcí, která se bohužel v dnešní době stává velmi často. 
Jsem rád, že se i takováto díla dostala na plátna našich kin.

Země: Malajsie
Režie: Tan Chui Mui 

Sekce: Fórum nezávislýchLáska nade vše
Malajský snímek Mo shi mo wang, 
přeložen do češtiny jako Láska 
nade vše, je celovečerní debut 
mladé čínské režisérky z Malaj-
sie Tan Chui Mui. Pomocí jedno-
duchých filmařských prostředků 
vytvořila křehký obraz současné 
metropole Kuala Lumpur a zachy-
tila složité pocity dívky v odcize-
ném velkoměstě.

Mladá dívka Ah Peng přichází z venkova 
do hlavního města Malajsie, aby praco-
vala v malém bufetu své tety. Její časo-
vá vytíženost a nezájem jí odděluje od 
strastí velkoměsta, avšak jednoho dne 
se u telefonní budky, kam chodí volat 
své rodině a příteli, setkává s Johnem. 
Mladík se jí snaží svést a pronásleduje 
ji na každém kroku. Ah Peng vzdoruje, 

ale postupem času mu podlehne. Zami-
lovaná dívka prožívá s Johnem idilickou 
lásku, ale jen do doby, než mladík zmizí. 
Tady se stáváme svědky naplňujícího se 
osudu mladé ženy, který se tak věrohod-
ně začíná podobat mnoha jiným…

Co my na to:

Gabriela Štěpányová
Snímek Láska nade vše ukazuje bláhovou 
naivitu a důvěřivost mladé dívky, jejíž 
srdce, upřímně otevřené lásce, je lehce 
zranitelné. Příběh nastiňuje skutečnou 
tvář mladíků, kteří využívají křehkosti 
ženské duše. Téma filmu je tak skutečné, 
až mě polívá horko a v hlavě si opakuji: 
„Musíme si dávat pozor, holky!“ Film je 
velice působivý, avšak některé dlouhé 
záběry ho dělají nudným.

gst

gst
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Na film o smrti jedné z nejpopu-
lárnějších hudebních osobnost-
ní 20. století jsem byla nejvíce 
zvědavá a moc se na něj těši-
la. O Johnu Lennonovi i o jeho 
smrti jsem přečetla plno knížek, 
takže jsem si říkala, že mě žád-
ná infomace nepřekvapí. Jenže 
ve filmu samotném nejde tolik 
o notoricky známá fakta, ale 
o osobní myšlenky a promluvy 
Marka Davida Chapmana, Len-
nonova vraha. A ty jsem ještě 
v žádné knize tak živě popsané 
nenašla.

Film pochází z britské produkce, režisé-
rem je Andrew Piddington, který již 
pár biografických snímků natočil a i o 
Beatles se zajímal již v minulosti. Hlavní 
postavu ve filmu Zavraždění Johna Len-
nona ztvárnil Jonas Ball. Řekla bych, že 
ho čeká stejný úděl jako všechny filmo-
vé záporné hrdiny – diváci ho budou 
nenávidět stejně tak jako Chapmana. 
Své role se zhostil natolik mistrovsky, 
že Chapmanovi přiřadíte automatic-
ky jeho tvář, ačkoli ve skutečnosti byl 
Mark David Chapman trochu silnější a 
méně atraktivní. Nevím, jestli jsem moc 
přecitlivělá, ale měla jsem při sledování 
filmu slabší chvilky, kdy mi bylo Mar-
ka vlastně líto a omlouvala jsem jeho 
chování špatnou výchovou či nevese-
lým dětstvím. Film se vám dostane pod 
kůži, na chvilku přemýšlíte jako Chap-
man, prožíváte s ním jeho myšlenky a 
napadá vás, neměl on v něčem pravdu? 
Co oceňuji asi nejvíce, je objektivnost 
a nestranost – přesto že hlavní hrdi-

na je vrah a jeho obětí se stala jedna 
z nejoblíbenějších postav v Anglii a 
snad každý z nás k němu cítí určitou 
zášť, tvůrci filmu ani nenaznačí, že by 
i oni cítili stejnou nenávist. Možná je 
to tím, že celý film provází Chapman 
sám a každé slovo co z jeho úst zazní, 
skutečně někdy řekl. Film je především 
sérií jeho představ, situací, do kterých 
se dostává, ale na prvním místě je jeho 
zoufalé počínání a poslední dny před 
vraždou. 8. prosince 1980 Chapman 
změnil život lidem na celém světe, zabil 
symbol lidské svobody. On sám to cítil 
tak, že zbavil svět pokrytce, který káže 
jinak, než jak se sám chová. Neutíkal 
před policíí, ani se nebránil trestu. Už 
přes dvacet let si Chapman v izolaci 
odpykává svůj trest – v izolaci proto, 

aby mu neublížili ostatní vězni. Těžko 
říct, jestli bude jeho život šťastnější, 
až ho propustí. Nejen proto, že nel-
ze dopředu říct, jak bude přežívat 
se svou nevyrovnanou povahou, ale 
také proto, že plno lidí se bude chtít 
pomstít. Film vznikal tři roky, točilo se 
v autentických lokalitách, tvůrci filmu 
se důkladně zabývali nashromáždě-
nými materiály a výpověďmi. Pokud 
jste se o tuto kauzu už někdy zajíma-
li, nepřekvapí vás informace, které z 
filmu získáte, ale prožijete poslední 
týdny před Lennonovou smrtí s jeho 
vrahem, uvidíte svět z té opačné stra-
ny. Já z toho mám obrovský zážitek a 
proto mě nemile překvapilo, že film 
nebyl divácky úspěšnější.

Země: Velká Británie
Režie: Andrew Piddington 

Sekce: Jiný pohledZavraždění Johna Lennona

hku

Krásná dodnes
Země: Portugalsko, Francie
Režie:  Manoel de Oliveira

Sekce: Horizonty

Dlouhé a velmi statické záběry. 
To by mohlo být shrnutí filmu 
Krásná  dodnes. Takhle jsem si 
vždy představoval umělecký film. 
Tápání hustou mlhou nesrozumi-
telného příběhu a napjaté oče-
kávání jemných náznaků, které 
vám nakonec stejně budou k 
ničemu. A nebo jsem něco nepo-
chopil? Něco jsem přehlédl?

Portugalskofransouzký film od režisé-
ra Manoela de Oliveira, majitele Řádu 
nejvyššího stupně Čestné legie za celo-

životní dílo, vypráví o setkání dvou 
starých přátel. Ženy, která byla kdysi 
dávno svému manželovi s mnoha muži 
nevěrná, a muži, kterého jako jediné-
ho tato žena odmítla.
Dlouhé čekání a promýšlení ze strany 
odmítnutého hrdiny nakonec vyústí 
ve společnou večeři, kde se hrdina i 
hrdinka chtějí dozvědět tajemství toho 
druhého. Jestli se je dozví nechám již 
na vás, abych Vás nepřipravil o jediný 
napínavý okamžik ve filmu, který jsem 
našel. Nebo je to opravdu vše jinak?

jpu
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POZOR, pRichAzI hvEzda

To on je celebrita. Bez něj by byl 
festival jen němým filmem. Dává 
mu vážnost, důležitost a je sym-
bolem tvůrčího umění. On sám 
je vlastně umělecké dílo. Každý 
rok dává festivalu jiný šmrnc. To 
vše on, plakát karlovarského fes-
tivalu!

Plakáty starších ročníků jsou jen těžko 
k nalezení, vlastně jako by festival před 
rokem 1995 ani žád-
né neměl. Ale když 
už nějaký uvidíme, 
zjistíme, že plakáty z 
té doby byly neuvěři-
telně obstarožní. Tma-
vé pozadí, bílý, lehce 
rozsypaný text a upro-
střed filmová páska s 
duhově barevnými 
cákanci, respektive 
střepy. 

Velký skok od této 
postsocialistické esteti-
ky nastal s příchodem 
grafického designéra 
Aleše Najbrta. K práci 
pro festival ho přivedl 
v roce 1995 fotograf 
Tono Stano. Tuto dvo-
jici ještě doplnil scéno-
graf Šimon Caban. V 
průběhu třinácti let se 
tvůrci proměnili, avšak 
Najbrt se stal stálicí a 
na plakátech pracuje 
dodnes.

Ještě na chvilku 
zůstaneme u trojice 
Stano, Najbrt, Caban, 
která pracovala na 
třicátém ročníku Kar-
lovarského festivalu. 
Jubileum se tehdy 
překrývalo s oslavou 
sta let české kinema-
tografie a čerstvý pre-
zident Jiří Bartoška si 
objednal plakát s připomenutím filmu 
Extase Gustava Machatého, v němž 
se poprvé objevila nahá žena. Plakát 
vytvořený právě již zmíněnou trojicí 
byl skvělý. Nahá dívka s alabastrovou 
pletí a účesem s lámanými vlnami pla-
ve v jezírku, ze kterého stoupá pára. 
„Tono Stano našel krásnou servírku v 
jednom nejmenovaném baru a udělal 

z ní retrohvězdu, která byla tehdy ští-
tem proti konkurenčnímu festivalu v 
Praze,“ vzpomíná Aleš Najbrt ve své 
nové knize o Studiu Najbrt Život štěstí 
překvapení.

Díky velkému úspěchu třicátého 
ročníku byl další rok na tvůrce vyvíjen 
velký tlak. Nejprve byl schválen plakát 
s motivem velké červené koule a silue-
tami postav, ale nakonec byl nahrazen 
nahou blondýnkou na červeném poza-

dí. Následující rok plakát slavil další 
triumf. Fotograf Stano uplatnil svou 
černobílou poetiku a na plakátech 
se objevila silueta kočky ve světélku-
jícím kotouči. V různých variantách 
se kočka objevila i na pozvánkách a 
doprovodných materiálech. Motiv 
plakátu skvěle rozvíjela i znělka Jana 
Svěráka.

V roce 2000 naposledy Studio Najbrt 
spolupracovala na plakátu s Tonem Sta-
nem. Opět vytvořili černobílou fotogra-
fii, tentokrát inspirovanou festivalovou 
cenou, soškou nahé dívky držící nad 
hlavou křišťálový glóbus. To byl posled-
ní ročník plakátů zdůrazňující estetiku. 
V následujících letech sázeli tvůrci spíše 
na humor. Posledních sedm let se také 
radikálně rok co rok proměňoval styl 
plakátu i písma.

Ať to byl promítač Eddie, 
antihrdina v retro stylizaci 
sedmdesátých let, nebo trio 
Tros Sketost, kteří na nás 
koukali z festivalových pla-
kátů, všechny tyto motivy 
měli za úkol diváka pobavit. 
To se také podařilo a tyto 
plakátové postavičky nebo i 
rozpustilé znělky Tros Sketos 
režiséra Davida Ondříška byly 
velmi oblíbené.

V této době si již Studio 
Najbrt získalo neochvěj-
ný respekt organizátorů. V 
designérském týmu studia 
se dostali do popředí další 
osobnosti – Mikuláš Machá-
ček a Zuzana Lednická. Pla-
káty začaly být akčnější a 

VV I I

foto: jro
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Plakaty z uplynulych let

41. ročník, rok 2006 38. ročník, rok 2003

37. ročník, rok 2002

39. ročník, rok 200440. ročník, rok 2005

36. ročník, rok 2001 35. ročník, rok 2000 34. ročník, rok 1999

33. ročník, rok 1998 32. ročník, rok 1997 31. ročník, rok 1996 30. ročník, rok 19959

třpytivější, ale hlavní důraz byl stále 
kladen na humor. Plakát roku 2004 
zachycuje tři týpky- baťůžkáře, frajírka 
a VIP chlápka, kteří se ženou hote-
lem Thermal za vytouženým lístkem. 
Předloňský, jubilejní rok byl zase v 
nablýskaném duchu. Spousta oslavu-
jících lidí, mezi kterými se procházeli 
dvojníci hrdinů předchozích plakátů 
a znělek. Loňský rok byl plný plyše, 

molitanu, kůže, tedy propriet, s nimiž 
rád pracuje výtvarník František Skála, 
autor loňské znělky.

Co rok, to jiný motiv. A jaký byl ten 
letošní? Krásná, rozzářená blondýnka, 
celá oblečena do stříbrné, prostě doko-
nalý prototyp hvězdy showbyznysu. U 
každého vchodu do sálu nás vítala s 
jiným výrazem. Vykulené oči, široký 
úsměv, našpulené rty nebo otevřená 

pusa do hlasitého řevu. „Po několika 
letech jsme se rozhodli, že tváří 42. 
ročníku bude žena. Filmová hvězda 
plná emocí a stylizace. Ikona naplněná 
očekáváním a úspěchem,“ prohlásili 
tvůrci ze Studia Najbrt. Krásná dívka, 
kterou jsme potkávali na festivalovém 
plakátě letošního ročníku, byla model-
ka Zuzana Kurianová. 

gst
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Jako akreditovaná fotografka jsem 
měla tu skvělou příležitost fotit v pod-
statě kdekoli, kdykoli, cokoli a koho-
koli, což je naprosto neocenitelné 
privilegium pro začínající fotografy/
reportéry. Mít možnost vyzkoušet si 
práci fotoreportéra alespoň nanečisto 
mezi ostřílenými „frontovými bojovní-
ky“ s ostrými lokty, kteří se neostýchají 
vás kvůli lepšímu úhlu pohledu nemi-
losrdně odstranit z cesty jen aby oni 
dostali právě tu fotku, kterou potřebu-
jí. Čím větší a těžší objektiv a fotoapa-
rát vlastníte, tím spíše si s ním prokles-
títe cestu do popředí slavných celebrit 
a v každém případě budete vypadat 
profesionálně, jako člověk, který ví, co 
dělá. To si alespoň někteří stále myslí. 
Jenže technika a ostré lokty nebývá 
vše, co vám zaručí tu nejlepší fotku 
člověka před objektivem. Mnohdy bý-
vá spíše na místě tzv. novinářská, nebo 
chcete-li fotografická etika, kde neo-
malené pořvávání na dotyčného nebo 
dotyčnou, aby se otočil či otočila tím 
kterým směrem, nebývá právě zárukou 
toho nejlepšího snímku. Právě toto se 
stalo i našemu týmu, kdy jsme se dostali 
do blízkosti fotografa „profesionála“, 
který pod záštitou své profesionality 
(a ostrých loktů) a nepochybné výše 
svého sebevědomí, se chopil situace a 
neodpustil si hlasité projevy směřované 
na jednu z hereckých hvězd festiva-
lu. Ta, jak se ostatně dalo očekávat, si 
nenechala nařizovat, kterým směrem 
se má dívat či usmívat a otočila se na 
dotyčného „kolegu“ téměř zády, takže 
z celé foto akce nejenže neměl nic 

on, ale ani my okolo stojící. 
Skutečně nezbývalo než mu 
poděkovat.

Ale aby to nevyznělo tak, 
že všechny snímky končí 
„odbornou“ pomocí někte-
rých jedinců, musím dodat, 
že další pózování herců, 
režisérů, producentů a dal-
ších zúčastněných proběhlo 
bez problémů. Někteří se s 
naprostou samozřejmostí a 
ochotou nechají fotit a nedělá 
jim nejmenší potíže se pohy-
bovat mezi lidmi, kteří na ně 
konsternovaně hledí a nemohou uvě-
řit, že právě zahlédli herce nebo hereč-
ku z jejich oblíbeného filmu. Pravda, 
někteří aktéři se snaží alespoň trochu 
maskovat svoji identitu černými brý-
lemi, nenápadným oblečením nebo 
skromným chováním, ale na fanoušky 
si samozřejmě nepřijdou. Ti mají oči 
stále otevřené a jsou ve střehu, kdy-
koli někoho slavného, známého nebo 
populárního spatří. Ostatně, slavní jsou 
tu proto, aby byli slavní a nebudou-li 
vidět, těžko budou slavní. Po několika 
dnech pobytu na festivalu mi nako-
nec přišli slavní a známí všichni včetně 
neznámých a neslavných. Inu, i herci a 
herečky jsou také jen lidé...

Do toho všeho se vám začnou mísit 
různé jazyky, známé, méně známé, ale 
i neznámé a člověk si po chvíli naslou-
chání připadá jako v Babyloně jazyků. 
Díky pestré mezinárodní účasti filmo-
vých tvůrců máte možnost si při tiskové 
konferenci vyslechnout komentáře k 
filmům např. v maďarštině, španělštině, 
italštině, francouzštině, holandštině, 
islandštině, němčině, norštině, polšti-
ně, rumunštině, kazaštině, uzbečtině, 
estonštině, srbo-chorvatštině, holand-
štině, litevštině, angličtině a mimocho-
dem i česky. Někdy není třeba ani simul-
tánního překladu, aby člověk pochopil, 
o čem hlavní představitelé hovoří. Nej-
větší výhodou tiskových konferencí je, 

že se dozvíte něco ze zákulisí filmu, 
ujasníte si některé nesrovnalosti, lec-
kde se dozvíte i hlavní pointu filmu, 
která vám při sledování unikla díky 
jeho komplikovanosti děje, analogi-
ím, nadsázce a metaforám, uvědomí-
te si důležité detaily, které dodávají 
snímkům jejich charakter, zjistíte, co 
vedlo tvůrce k jeho natočení a proč 
právě zvolili tu kterou formu vyjádření 
onoho příběhu. Celkově získáte pocit, 
že o filmu víte něco víc než jen to, co 
jste se mohli dočíst v jeho synopsi jako 
např. kdo v něm hraje, kdo ho natočil 
a jak dlouho trvá.

Celkový dojem z festivalu překonal 
ve všech směrech má očekávání, ať již 
svou dobře promyšlenou organizací, 
profesionálním přístupem celého festi-
valového personálu nebo nepřebernou 
škálou různých akcí a doprovodných 
programů. Po celou dobu jsem měla 
pocit, že je ještě velká spousta toho, 
co bych chtěla stihnout, vidět, navští-
vit, vyfotit, shlédnout, okusit... prostě 
kulturní vyžití jak má být.

S přiblížením konce naší návštěvy 
festivalu jsem si uvědomila, že se tu 
cítím jako doma, jako někde, kam pat-
řím a vím, že mi bude chybět. Alespoň 
do toho příštího, který se již kvapem 
blíží.

fotografka Jana Roubová
KVIFF mýma očima skrze objektiv

Atmosféra letošního 42. ročníku mezinárodního filmového 
festivalu v Karlových Varech měla opravdu něco do sebe. Již 
od samého počátku jsem si připadala, jako bych skutečně 
byla ve správný čas na správném místě. Naprostá pohoda 
vyzařující z celé akce mě pohltila hned v úvodu. Fanoušci 
filmů si zde přišli skutečně na své a rozhodně neměli čas 
se nudit. Spíše naopak, nevěděli kam dřív skočit a díky 
nabitému programu festivalu si nemohli nechat ujít to nej-
lepší z nepřeberné nabídky soutěžních filmů, dokumentů, 
rozhovorů, výstav, akcí a doprovodných programů.

foto: jpu

foto: jpu



Jak se tento styl umění jme-
nuje?
Jak se to jmenuje nevím. Říká se 
tomu malování sprejem. Ještě 
jsem neslyšel žádně jméno, že 
by to někdo pojmenoval. Možná 
jednou jsem slyšel „aerografie“, 
ale nevím. 

Slyšel jsem, že se tomu řiká 
spacepainting.
Každý si to nějak pojmenuje. 
Space je vlastně vesmír a tady 
se dělá spíš příroda, takže je to 
nevýstižné. 

Jak jsi se k tomuto umění 
vůbec dostal?
Pohyboval jsem se dřív hodně na 
ulici. Dělal jsem bavlněné copán-
ky do vlasů. A když jsem byl ve 
Francii, potkal jsem tam kluka 
z Chile, od kterého jsem se to 
naučil. 

Jak dlouho už se malování 
sprejem věnuješ?
Asi před sedmy lety jsem byl 
třikrát vždycky celé léto právě 
ve Francii a sprejoval. Teď už to 
dělám jenom tady ve Varech. 
Občas si zajedu k moři a tam 
třeba měsíc sprejuji. 

Vidím, že más ochranou 
masku. Jsou ty spreje zdra-
ví škodlivé?
Samozřejmě kdybych dělal bez 
masky, tak to škodlivé je. Ty 
barvy samy o sobě by škodlivé 
být neměli, jsou určené i pro 
domáctnost. 

Nejsou to tedy speciální 
barvy? Jak jsou finančně 
náročné?
Jsou to obyčejné barvy, které se 
dají běžně sehnat v obchodě. 
Jedna stojí kolem stovky. 

Jak postupuješ při tvorbě 
samotných obrazů?
Ta technika umožnuje dělat pou-
ze některé věci. To znamená pla-
nety, stromy, jezera, hory a ještě 

pár dalších motivů. A ty motivy 
se neustále opakují. Já už zhru-
ba dopředu vím, co budu dělat, 
používám jenom tyhle motivy. 

Jaký je o toto umění 
zájem?
Lidi zájem mají. Je tu vždy kolem 
padesáti lidí, kteří na sprejování 
koukají, zajímá je to. A samozřej-
mě plno lidí si obrazy zakoupí. 

Dá se tímto uměním 
uživit?
Ano dá. Jsou kluci, kteří to dělají 
nonstop. Celý rok jezdí z místa 
na místo, pohybují se po těch 
nejlukrativnějších místech, třeba 
na promenádách. Cestují hodně 
na jih, za sluníčkem, potom zase 
na sever. Uživit se tím rozhodně 
dá. 

Jak to bereš ty? Spíše jako 
zábavu, nebo zaměstnání, 
nebo si tím jen přividělá-
váš? Jak tě to baví?
Neberu to jako zaměstnání, ale 
každopádně si tím přividělávám. 
Když to dělám, baví mě to. Je to 
sice náročné, ale ve chvíli, kdy 
kolem mě stojí sto lidí, tak mě 
to baví. 

Má malování sprejem něco 
společného s graffiti? Zkou-
šel si je někdy?
Snad jenom to, že se obojí dělá 
sprejem. Jinak je to úplně jiná 
technika. Ještě nikdy jsem je 
nezkoušel. 

Zúčastnil si se nějakých 
výtvarných souteží? 
Můžeme tvoje obrazy vidět 
třeba v galeriích?
Nezúčastnil. Obrazy dělám pou-
ze na ulici, nikde je nevystavuji. 
Svým způsobem prodávám spíše 
svojí show. Ty obrazy, ve chvíli 
kdy se vystaví do nějaké galerie, 
nebo místnosti, se těžko prodá-
vají, protože ti lidé nevidí, jak 
jsou dělané a už to pro ně není 
tak zajímavé. 

Jiří Wolf. Pochází ze Sobotína 
(což je blízko Šumperka). Vystu-
doval tělocvik a občanku. Neu-
čí. A sprejování není jeho hlavní 
pracovní činnost. Přesto tohle 
umění, které po celou dobu fes-
tivalu předváděl před hotelem 
Thermal, perfektně ovládá a 
redaktor Martin Moučka s ním 
udělal krátký rozhovor. 
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Sprejer na kolonádě

Jiří Wolf v akci...
foto: jro

foto: mmo
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A JAK TO VLASTNE DOPADLO...
Velká cena Křišťálový glóbus 
(20 000 USD)

Severní blata (Mýrin)
Režie: Baltasar Kormákur

Zvláštní cena poroty

Šťastné míle (Lucky Miles)
Režie: Michael James Rowland

Cena za režii

Bård Breien
za film Kurz negativního myšlení

Cena za nejlepší ženský herecký 
výkon

Elvira Mínguez
za roli ve filmu Ostych (Pudor)

Cena za nejlepší mužský herecký 
výkon

Sergej Puskepalis
za roli ve filmu Prosté věci (Prostyje 
vešči)

Zvláštní uznání

Leonid Broněvoj
za roli ve filmu Prosté věci

Zdeněk Svěrák
za scénář k filmu Vratné lahve

Hlavní porota

Peter Bart - Prezident poroty, USA
Karl Baumgartner, Německo
Jean-Luc Bideau, Švýcarsko, Francie 
Nandita Das, Indie
Daniele Gaglianone, Itálie
Arsinée Khanjian, Kanada
David Ondříček, Česká republika

Cena Na východ od Západu

Armin 
Režie: Ognjen Sviličić

Cena za nejlepší dokumentární 
film nad 30 minut (5000 USD)

Ztracená dovolená
Režie: Lucie Králová

Cena za nejlepší dokumentární 
film do 30 minut (5000 USD)

Artěl 
Režie: Sergej Loznica
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CENA ZA MIMOŘÁDNÝ UMĚLEC-
KÝ PŘÍNOS SVĚTOVÉ KINEMA-
TOGRAFII

Danny DeVito, USA

DIVÁCKÁ CENA 
DENÍKU PRÁVO

Vratné lahve (Vratné lahve)
Režie: Jan Svěrák

CENA MEZINÁRODNÍ FILMOVÉ 
KRITIKY (FIPRESCI)

Prosté věci (Prostyje vešči)
Režie: Alexej Popogrebskij

EUROPA CINEMAS LABEL

Třída (Klass)
Režie: Ilmar Raag

Břetislav Pojar, Česká republika

Jiří Bartoška, prezident festivaluZakončení festivalu

Marek Eben, moderátor festivalu
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Vyjimecnaá setkani

Setkání s Markem Ebenem

Zrovna jsme spěchali na tiskovou konferenci, 
když jsme v dálce zahlédli známou tvář. Milý 
úsměv, jiskřivé oči, elegantní vystupování. V prv-
ní chvíli jsme přemýšleli fotit nebo nefotit?! Ta 
známá tvář totiž patřila panu Marku Ebenovi. 
Odhodlali jsme se, přiblížili se, fotoaparát se 
zablýsknul. Pan Eben nás zbystřil. Byli jsme zvě-
daví na jeho reakci, neradi bychom ho pohoršili 
nebo rozmrzeli. Ale jeho reakce byla úžasná! 
Ochotně nám zapózoval, byl neuvěřitelně milý a 
zdvořilý. Okouzlil nás natolik, že jsme poprosili o 
hromadné foto a část redakce se s ním zvěčnila. 
Přesvědčil nás o tom, že takový, jaký je před tele-
vizními kamery, je i doopravdy (což nebývá tak 
často zvykem). Je to výjimečná osobnost, které 
si hluboce vážíme a setkání s ní patří mezi naše 
nejmilejší zážitky z festivalu.

Setkání 
s Renée Zellweger

Měli jsme i tu možnost, 
spatřit hlavní hereckou hvěz-
du Karlovarského filmového 
festivalu Renée Zellweger. 
Přestože tato událost trva-
la pouhých pár vteřin, vidět 
americkou star byl nezapo-
menutelný zážitek.

Vidět na vlastní oči celeb-
ritu chce snad každý. Sem do 
Karlových Varů přijelo mno-
ho známých osobností, avšak 
narazit na ně není jednodu-
ché. Při slavnostním zaháje-
ní vystoupila před veřejnost 
hlavní herecká hvězda celé-
ho festivalu Renée Zellweger 
(Deník Bridget Jonesové). 
Ta před objektivy novinářů 
předala Břetislavu Pojarovi, 
režisérovi animovaných fil-
mů, Křišťálový glóbus.

Ti, kteří včera neměli to 
štěstí zahlédnout Renée 
Zellweger, dostali svou pří-
ležitost ještě dnes při jejím 
odjezdu z hotelu Thermál. 
Zde krátce zapózovala před 
novináři a poté nasedla do 
černého Audi.

Byli jsme zaskočeni, že 
„tlustá Bridget“ je ve skuteč-
nosti drobná a krásná žena. 
Při své cestě k autu rozdávala 
na všechny strany milé úsmě-
vy a po „zakomplexované“ 
Bridget nebyly ani památky.

 Kameraman Jan Pulpán, šéfredaktorka Tereza Pavlovsky, Marek Eben  
        a redaktorka Hanka Kubovcová





 Redakce s hercem Janem Budařem

 Šéfredaktorka Tereza Pavlovsky, redaktorka Hanka 
Kubovcová a herec János  Bán, kterého si jistě pamatujete 
jako Otíka z filmu Vesničko má středisková.

Redaktorka Hanka 
Kubovcová a šéfredak-
torka Tereza Pavlovsky 
s Břetislavem Pojarem. 
Český scénarista, režisér 
a výtvarník animovaného 
filmu. 

Mezi jeho nejznámější 
díla patří dvojice medvě-
dů - cyklus Pojďte pane, 
budeme si hrát. Nebo nej-
novější Fimfárum 2. 

gst, abr
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MOmentky festivalu

foto: jro
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